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VOORREDE.
De lezer ontvangt hierbij den 27sten en laatsten jaargang
van het bekende Handboekje voor de zaken der B. K. Eeredienst.
De onvermoeide verzamelaar, de H.E.G. heer J. C. WILLEMSE
Commandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw , oudAdministrateur voor de zaken der R. K. Eeredienst, heeft dien
zeer geschatten arbeid moeten staken, omdat hij op 72jarigen
leeftijd, den 26sten November 1872 is opgeroepen tot die
welverdiende rust, welke hij zich in zijn werkzaam leven
niet gunde. Arbeiden toch in zijn gewigtigen , langdurigen
werkkring was zijn lust en wij , die veertig jaren van ons
ambtenaarsleven met den waardigen overledene in het zelfde
vertrek hebben doorgebragt, die zeer veel van hem geleerd
hebben, wij konden dagelijks dien onverpoosten arbeid in dat
lange ttjdvak van nabij gadeslaan. Wij mogten zijne vlugheid
van opvatting en helderheid van inzigt, maar vooral de zuiverheid van zijn doel en streven, de eenvoudigheid van zijn
doen en laten, voortdurend bewonderen.
Ook daar waar eene andere beschouwing dan de zijne gegrond en geoorloofd was, moest men toch de redenen eerbiedigen , die hem aan zijne opvatting lang, doch niet onverzetteltjk deden vasthouden; want hij was een zelfstandig man.
Daarvan gaf hij , behalve in tallooze andere stnkken , meermalen bewijs door de scherpzinnige opmerkingen in het Handboekje opgenomen , naar aanleiding van vele daarin geplaatste
bescheiden , welke hij of nit vroegere of uit latere documenten
wilt toe te lichten en te verhelderen. Rijk en veelomvattend
was zijne kennis op velerlei gebied van kerk-historie in ons
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vaderland en van daarmede verband houdende wetgeving en
jurisprudentie. Rusteloos was zijn streven om ook de meest
ingewikkelde en teederste vraagpunten en onderwerpen tot
klaarheid te brengen, terwij1 eene gemakkelijkheid van werken
hem eene vaardigheid in het afdoen van zaken gaf, die dikwerf verbaasde. Statistiek en tabeiwerk trokken hem aan ;
overzigten over lange en dikwerf ingewikkelde verslagen nopens de onderwerpen eeredienst , onderwijs of armwezen , staatsbegrootingen enz. waren zijne uitspanning , die hij dan ook
nergens anders zocht dan achter zone eenvoudige schrijfiessenaar en in zijn geliefd gezin.
Nadat hjj te vroeg, door een eervol , maar door hem volstrekt
niet gezocht, onverwacht ontslag aan zijnen hem zoo dierbaren werkkring was ontrukt, arbeidde hij nog onvermoeid
aan zijn geliefd Handboekje en zoo mogt bet hem gelukken
nog voor zijn overltjden , de kopjj voor dezen 27sten jaargang
geheel ten einde toe of te werken, Zoo het afdrukken daarvan
is vertraagd het is niet aan hem te wijten maar aan omstandigheden buiten hem gelegen.
En nu zal die veeljarige , niet zonder veel nasporing en
lang onderzoek tot stand gebragte arbeid staken , zeker niet
zonder betreurenswaardig verlies en gemis voor de geschiedenis
en wetgeving in kerkelijke zaken, waarvoor hij zoo onbekende
en kostbare bescheiden in die lange jaren heeft bjjeengebragt
en bewerkt !
Een zijner geliefkoosde plannen voor de toekomst , waarover
hjj ons dikwerf onderhield , heeft hij niet ten uitvoer kunnen
brengen, namelijk een uitvoerig overzigt met bijvoeging van
stukken, nopens de vroegere legislatie , aanvankeljjk weer bepaald van die sedert 1795. Die schoone en veelal weinig bekende geschiedenis en wetgeving zouden zich hebben aangesloten
aan die, sedert 1813 in het Handboekje reeds opgenomen en
daarmede een schoon geheel hebben uitgemaakt. Te rekenen
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naar de denkbeelden en het plan, welke hij ons dikwerf daarover ontwikkelde , zou die arbeid een helder inzigt hebben
gegeven nopens de werking en gevolgen van vroegere plakaten
en sententien , nopens den stand van zaken , welken de afschaffing der toenmaals heerschende kerk voor de verschillende
kerkgenootschappen te weeg bragt, nopens de lange geschiedenis
van de opgezette , loch zoo bemoeijelijkte naasting en verdeeling
der kerkgebouwen ; over de beschikkingen der Bataafsche
Republiek en van den toenmaligen Boning van Holland, en
nopens de voorgenomene, maar gelukkig onuitgevoerd gebleven
organisatie der Eerediensten onder den Franschen Keizer enz.
Maar dat alles heeft de waardige overledene ongedaan moeten
achter laten. Zijn uur was dAar; 14 werd opgeroepen ter loon
van zijn langen arbeid. Met berusting in de beschikking der
Voorzienigheid , legde hij het nog helder hoofd nederen stierf
hij als een opregt katholijk , eenvoudig als hij altijd geleefd
had. Treurig verlies voor de zijnen , welke hij zoo hartelijk
lief had, maar voor wie het eene aangename troostende herinnering is zulk een echtgenoot en vader te hebben gehad !
Treurig en diep gevoeld verlies voor zijnen hem veel verschuldigden vriend
's GBAVENHAGE , 29 Junij 1873.

A. J. L. M. LUX.

EERSTE HOOFDSTUK.

BOOMSCH KATIIOLIJK KERKWEZEN
VAN FET

KOMNGRIJK DER NEDERLANDEN,

De

ELF

provincien van het Koningrjjk der Nederlanden

makers eene

KERKELIJKE

PROVINCIE uit, Welke door Z. H.

Paus Pius IX, bij breve van den 4den Maart 1853, is ingesteld en een Aartsbisdom met veer daaraan onderhoorige of
suffragaan-bisdommen bevat, nameltjk:
Het Aartsbisdom van

UTRECHT.

' HAARLEM.

„

Bisdom

'13 HERTOGENBOSCH.
r
BREDA.
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 bUzonderheden omschreven.

De volgende veranderingen hebben , sedert 1 October 1871
tot 30 September 1872, in de nagenoemde diocesen plaats gehad :
Aartsbisdom van

UTRECHT.

De 14 Aartsbisschoppelijke beschikking van den isten Augustus 1869 ingestelde bijkerk van den

H.

Matheus te Rekken

onder de parochie Eibergen , is in September 1872 ingewijd en
in gebruik genomen.
Bisdom van

HAABLEM.

BU Bissehoppelijke beschikking van 23 October 1871 is het
rectoraat van den
van den

H.

H.

Joseph te 's Gravenhage van de parochie

Willibrordus aldaar afgescheiden en tot eene zelf-

standige parochie verheven. ZU is te zamen gesteld uit gedeelten der parochien van den
van

Padua en de

H.

H.

Willibrordus, den

H.

Antonius

Theresia te 's Gravenhage. De rectoraat-

kerk werd dientengevolge tot parochie-kerk verheven.

Bisdom van

% HEBTOGENBOSCH.

1°. BU beschikking van den Aartsbisschop-Bisschop van 15
April 1872 is eene verandering gemaakt in de bestaande grensscheidingen van de parochien:
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Kekerdom en Leuth;
Ooij en Persingen; en
Maren en Alem;
waardoor eenige communicanten van de eene parochie tot de
andere zljn overgegaan ; ten gevolge waarvan het vroeger opgegeven Oyer der communicanten van deze parochien voor
de eene verminderd en voor de andere vermeerderd is geworden.
2.. Bij beschikking van den Aartsbisschop-Bisschop van 15
April 1872 is eene nieuwe parochie ingesteld van den H.
Lambertus te Seitaart, Welker grondgebied werd afgescheiden
van dat der parochie van den H. Lambertus te Veghel.
3.. Bjj beschikking van den Aartsbisschop-Bisschop van 27
April 1872 is een nieuw dekenaat opgerigt onder den naam
van TILBURG, en zulks door splitsing van het dekenaat
OIREICHOT in twee dekenaten, als :

1°. TILBURG, bevattende de parochien gelegen binnen bet
burgerltjk territoir der stad Tilburg te weten : '1 Goirke (H. Dionysius), 't Heike (H. Dionysius) met hare rectoraat-kerk (H. Maria
en Vincentius a Paulo) en Korvel (H. Dionysius).
2°. OntscnoT , dat de daartoe vroeger behoord hebbende
parochien zal behouden , met uitzondering van die Welke binnen de stad Tilburg gelegen zijn.
Bisdom van BBZDA.
1°. Ingevolge Bisschoppelljke beschikking van den llden
December 1871 hebben de dekenaten van BERGEN OP ZOOM
en ETTEN , eene nieuwe omschrtjving ondergaan , waarbtj eenige
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van de daartoe tot zoolang behoord hebbende parochien tot
een nieuw dekenaat , gevestigd te

STEENBERGEN ,

zijn ge-

vormd. Dien ten gevolge bevatten deze drie dekenaten , te
rekenen van 1 Januarij 1872, de volgende parochien :
Dekenaat

BERGEN OP ZOOM.

1. Bergen op Zoom (H. Maria Hemelvaart).
2. Borgvliet (H. Antonius Abt).
3. Halsteren (H. Quirinus).
4.

Heerle (H. Gertrudis).

5.

Hoogerheide (H. Maria Hemelvaart).

6.

Huijbergen (H. Maria Hemelvaart).

7. Lepelstraat (H. Antonius van Padua).
8.

Ossendrecht (H. Gertrudis).

9. Putte (H. Dionysius).
10. Wouw (H. Lambertus.
Dekenaat ETTEN.
1. Etten (H. Lambertus).
2. Hoeven (H. Joannes de Dooper).
3. Klundert (H. Joannes de Dooper).
4. Leur (H. Franciscus van Sales).
5.

Oudenbosch (H. Agatha).

6. Rucphen (H. Martinus).
7. Sprundel (H. Joannes de Dooper).
8.

Stand-daar-buiten (H. Joannes de Dooper).

9. Willibrord (St.) 't Heike (H. Willibrordus).
10.

Zegge (H. Maria Boodschap).
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Dekenaat S TEENBERGEN.
1. Fijnaart (H. Jacobus).
2. Gastel (H. Laurentius).
3. Heen (H. Maria Hemelvaart).
4. Kruisland (H. Georgius).
5. Nieuw-Vossemeer (H. Joannes de Dooper).
6. Nispen (H. Maria Hemelvaart).
7. Prinsland (Dinteloord) (H. Petrus en Paulus).
8. Roosendaal (H. Joannes de Dooper).
9. Steenbergen (H. Gummarus).
10. Willemstad (H. Maagd Maria.)
2°. Btj Bisschoppeltjke beschikking van 25 September 1872,
is de to
van

Roosendaal bestaande

openbare kapel onder den titel

0. L. Vrouw van altijddurenden bijstand ,

tot eene rectoraat

kerk verheven, onder de parochie van den H. Joannes de Dooper
aldaar.
Ten gevolge van deze veranderingen in het parochiaal
wezen,

van de parochie-kerken vermeerderd met ..

.2

rectoraat-kerken vermeerderd en verminderd met 1 dus ==

77

77

kerk-

is het algemeen totaal:

„ bjj-kerken vermeerderd met
openbare kapellen

verminderd

1
met .

1

Het getal der OPENBAAR ERKENDE KERKELLTKE GEMEENTEN
(Parochien

en

en openbare Rectoraten) en dat harer bij- en hulpkerken

openbare kapellen ,

bedroeg op den 1sten October 1872 ,

dekenaats-gewijs, in elke diocees , als volgt:
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Provincies-gewijs verdeelt zich het algemeen totaal der openbaar
erkende kerkelijke gemeenten (Parochien en openbare Rectoraten)
met hare bij- en hulpkerken, openbare kapellen en algemeene hulpkerken, ale volgt :
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Het getal

KEEKGEBOVWEN

voor de openbare dienst bestemd

en ale zoodanig erkend, bedroeg op 1 October 1872 in de gezamenlijke diocesen :
Parochie-kerken

936

Rectoraat-kerken

34

Bjj-kerken

17

Parochiale hulpkerken .......

13

Openbare kapellen der parochien . . .

100

Algemeene hulpkerken (1) ..

4
.....,...........I

Totaal .

. 1,104
....■..................

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

Het

PEBSONEEL DER DIENSTDOENDE GEESTELIJIIHEID

van de

vij 1 diocesen der kerkelijke provincie , bestond op 1 October 1872
nit 1991 Priesters , die in openbare ' bediening geplaatst en in
hunne hoedanigheid openbaar erkend zijn.
Dat getal verdeelt zich, naar elken. rang, dioceesgewijs , ale
in de volgende tabel is aangetoond:
—

_

(1) 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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Algemeen totaal (.)

186

(*) Een Hulpbisschop, 4 Vicarissen-Generaal, 5 Proosten, 3S Kanoniken en
68 Dekens bekleeden tevens andere geestelijke betrekkingen; waarom het getal
der in dat getal verkeerende titularissen, slechts eens in het algemeen
to taal is medegeteld.
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Het getal der in de parochieu dienstdoende geestelijken verdeelt
zich provincies-gewijs, -als volgt :
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NIET IN OPENBARE GEESTELIJKE BEDIENING GEPLAATSTE

dienstdoende in de bijzondere Recloraten, opgerigt
voor communiteiten, of in gestichten van godsvrucht, liefdadigheid, onderwijs, enz., zijn in de bovenstaande tabellen
niet opgenornen. Hun getal is afwisselend en niet officieel
bekend.
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PRIESTERS,

18
De

die in het genot van
zijn gesteld , maakten op 1 October 1872 een getal
nit van 121, hetwelk zich , naar hunne laatst bekleede betrekking, diocees-gewtjs verdeelt , als in de volgende tabel is
aangetoond :
EMERITI VERKLAA.RDE PRIESTERS ,
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Professor

1

1

2

1

Deken

......

SI

1

1
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Pastoor of Desservant .

25

18

12

8

17

80
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„
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2

2

4

Kapellaan of Vivaria .

5

7

9

3

30

22

121

Rector

.

Totaal

.

.

.

_....._

_

31

27

6

5

-.

26

15
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Het getal der gedurende het jaar 1871 OVERLEDENE GEESTE LUKEN welke in hun leven eene openbare kerkelijke bediening

hebben bekleed, bedroeg in iedere diocees, als volgt:

In

Buiten

bediening.

bediening.

Totaal.

UTRECHT .

11

5

16

HAARLEM .

10

6

16

' S HERTOGENBOSCH.

17

4

21

13REDA ...

.

5

1

6

ROERMOND

.

4

6

10

.

47

22

69

.

Totaal

.

Gedurende het tienjarig tUdvak over 1862-1871 bedroeg het
getal der overledene geeslelijien in iedere diocces , als volgt:

In

Buiten

bediening. bediening.

Totaal.

UTRECHT .

72

42

114

HAARLEM .

76

46

122

' S HERTOGENBOSCH.

73

34

107

BREDA .

33

12

45

ROERMOND .

63

34

97

•••••••••••■

Totaal .

. 317

168

485
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Het

ZIELENTAL

der Roomsch Katholijken op 1 January

1872 (1), naar de werkelijke bcvolking, bedroeg in rondo getallen , nagenoeg :
Zielen.

Provincien.

Diocees.

UTRECHT . .

•

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

103,200
5,000
10,000
62,600
24,
800
75,850
75,
17,200
5,450
---- 304,100

HAARLEM .

•

( Zuidholland .
Noordholland .
( Zeeland . .

167,500
150,250
12,550
-- 330,300

' s HERTOGENBOSCH

i Noordbrabant .
. Gelderland . .

276,900
57,400
---- 334,300

BREDA . ....

ROV.RMOND .

.

1

Noordbrabant .
Zeeland . .

. Limburg

105,450
33,600
- 139,050
220,000

Totaal .

. 1,327,750

(1) Pit zielental is gedeeltelijk ontleend aan den stand der bevolkingsregisters
van de gerneenten, en gedeeltellik aan de uitkornsten van de order dagteekening
van den 1sten December 1869 gedane a1gemeene volkst el l i n g, waarvan bet
onderznet, bij het opmaken van tieV,P11 staat, nog inlet gebeel was afgeloopen.

21

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

382,350

Gelderland

160,600

Zuidholland

172,500

Noordholland

160,250

Zeeland .........

46,150

Utrecht

62,600

Friesland ......

24,800

Overijssel

75,850

Groningen

17,200
5,450

Drenthe .........

220,000

Limburg
Totaal .

. 1,327,750

Het getal der coMMUNICANTEN , hetwelk in 1865 bedroeg
893,193, was in 1870 geklommen tot 912,950.
Dit laatste getal verdeelde zich per diocees . als volgt;
205,985

Artsbisdom van

UTRECHT .

.

c

HAARLEM .

. 202,317

Bisdom

's HERTOGENBOSCH . 242,738
17

BREDA .

‘

ROERMOND .

.
.

101,129 (1)
160,781

(1) Hieronder zijn niet begrepen de Communieanten • die hoezeer binnen het
grondgebied van deze diocees woonachtig, echter, bij gemis aan eigen kerken ,
in B elgis ch e grensgemeenten parochieeren.
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De DOORLOOPENDE VERSTREKKINGEN UIT XAS toegekend ten behoeve van het personeel der dienstdoende geestelijkhod , in de vij f dioceses, bedroegen op 1 October 1872, als volgt
Aartsbisdom van UTRECHT.
Tegemoetkoming in de kosten van het kerkelijk
bestuur der diocees
5 Professoren . . . .
Jaarwedden van 254 Pastoors en 4 Rectors . ,
168 Kapellaans .

4,500.00
,
2,000.00
119,991.47
„ 18,451.00
1

f 144,942.47

Bisdom van HAARLEM.
Tegemoetkoming in de kosten van het kerkelijk
bestuur der diocees . ......... 1
5 Professoren .
198 Pastoors en 1 Rector .
Jaarwedden van
148 Kapellaans ...
Vaste jaarlijksche som aan eene kerk .

77

77

17

7)

4100.00
2,000.00
92,125.00
19,550.00
600.00

1 118,375.00

Bisdom van ' S HERTOGENBOSCH.
Tegemoetkoming in de kosten van het kerkelijk
4,300.00
bestuur der diocees .......... f
2,800.00
Jaarwedden van 7 Professoren ...... „
230 Pastoors en 4 Rectors. , 99,076.925
Jaarwedden en
24,348,625
209 Kapellaans
. . •
Competentien van
347.85
7 Kerkelijke bedienden . „
1 130,873.40
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Bisdom van BREDA.

Tegemoetkoming in de kosten van het kerkelijk
bestuur der diocees
Jaarwedden van 4 Professoren .
83 Pastoors, den Pastoor van
Jaarwedden en
het Bagijnhof to Breda en 1
Rector ...
Competentien van
77 Kapellaans ..

4,200.00

1,600.00

„ 41,846.61
„

8,526.05

1 56,172.66

Bisdom van

ROERMOND.

Tegemoetkoming in de kosten van het kerkelijk
bestuur der diocees (1) .......
Jaarwedden van 5 Professoren .....
5 Heele .
. . A f 200
Beurzen
{ 8 Halve . . . . „ 100
8 Pastoors der l e kl. „ „ 975 \
, 26 , ,, 7, 650
8
,
„ „ 500
1
Jaarwedden van 149 Desservanten „ 400
2
„ 300
21 Vic.-Dees. (Rect.) „ r 300
\ 168 Vicarissen . . . „ „ 235

1,

3,900.00
3,200.00

n

1,800.00

„

80,000.00

17

39,480.00

f

f

Algemeen totaal .

128,380.00

• 1 578,743.53

(1) De Bisschop geniet, uit de Provinciale fondsen van het Hertogdom Limburg , eene bijdrage van 350 'sjaars, in de kosten van de Bisschoppelijke wooing.
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De jaarlijksche TOELA GEN , die aan sommige plaatselijk dienstdoende geestelijken van 's Rijkswege over 1871 zijn verstrekt
voor de geestelijke bediening der Roomsch Katholijke MILITAIREN en GEVANGENEN, beliepen , per diocees , als volgt :

AALMOEZENIERSDIENST VOOR DE MILITAIREN.

UTRECHT .

. 15 Geeslelijken

f

HAARLEM .

. 16

,, 1,266

,,

's HERTOGeNBOSCH . . 6,
17

BREDA .

.

•

ROERMOND .

4

. 3

. 44

Totaal .

894

665

,,

,,

415

n

,,

499

77

1

3,739

A ALMOEZENIERSDIENST VOOR DE GEVANGENEN.

UTRECIIT .

. 11 Geestelijken

HAARLEM .

. 12

' S HERTOGENBOSCH .

.

2

BREDA .

.

1

ROERMOND.

.

2

,,

28

,,

Totaal.

.

.

71

1

1,715

n

2,175

n

!I

446

17

77

180

300
"
--- —
1 4,816
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De PENSIOENEN nit 's 1?9jks kas aan de EMERITI verklaarde
geestelijken verstrekt , bedroegen op 1 October 1872, als volgt :
Diocees.

Getal.

Bedrag.

UTRECHT

31

. 1 12,946

HAARLEM

27

. „ 12,328

's HERTOGENBOSCH .

26

„ 11,117

BREDA .

15

. „ 5,949

ROERMOND .

22

„ 11,195

Totaal .

. 121

.

. 1 53,535

De in 1871 nit 's Rijks kas verstrekte SUBSIDIEN , voor den
opbouw of de verbetering van kerken en pastorijen , zijn 12 in
getal en bedragen te zamen [ 19,200. Zil verdeelen zich , als
volgt :
Diocees.

Bedrag.

Getal.
4

. 1 4,500

HAARLEM.

3

,, 6,4500

's HERTOGENBOSCH

0

n

BREDA

00
”

UTRECHT .

ROERMOND .

,,

0

8,200

In datzelfde jaar zijn , nit de provinciale fondsen van Zuidholland , eon subsidie van 1 4000 verleend voor het bouwen

eener nienwe kerk te Ilillegom en uit de gewestelijke fondsen
van het hertogdom Limburg, 4 subsidien ten bedrage van [2,850,
aan kerkfabrieken in het bisdom van ROERMOND.
Behalve deze subsidien zijn nit de Begrooting van het
Departement van Binnenlandsche Zaken nog verleend tot
restauratie der navolgende kerken , als : St. Jan to 's Bosch
f 8000. 0. L. Yr. Munster te Roermond f 3000 en Thorn [570.
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PERSONEEL
DER

ctl..:-.i.JukucualLt.lta)

(1)

VAN HET

AARTSBISDOM VAN UTRECHT.
(1 October 1872.)

AARTSBISSCHOP.

Z. D. H. Mgr. ANDREAS IGNATIUS SO:TAXMAN*. Resideert
te Utrecht. — Geboren te Zwolle (Overijssel) 4 September
1815. — Priester gewijd 10 Maart 1838. — Benoemd tot Bisschop van Hesebon p. i. 3 Julij 1860. — Geconsacreerd te
Rijsenburg 26 Augustus 1860. — Benoemd tot Aartsbisschop
4 Februartj 1868. ---Kanoniek geinstalleerd 9 Maart 1868.
VICARIS-GENERAAL.

Proost
WILHELMITS HENRICUS ANTONIUS VAN BIJLEVELT
van het Metropolitaan-Kapittel, Deken van Naarden en Pastoor
te Maarssen. Geboren te Vleuten (Utrecht) 2 October
1803. — Priester gewijd 26 April 1826. --, Benoemd tot VicarisGeneraal 7 Julij 1868.
SECRETARIS VAN HET AARTSBISDOM.

Geboren 1839. — Priester gewijd
ALBRRTUS AUKES.
1869. — Benoemd 29 December 1868.

(13 Het teeken OA of)...}‹ , achter sommige Lunen geplaatst, geeft te kennen
Ridder der Orue van den Nederlandschen Leeuw, of Ridder der
Orde van de Eikerikroon.
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METROPOLITAAN-KAPITTEL.
PROOST.

Mgr. WILHELAITJS HENRICUS ANTONIDS VAN BIJLEVELT ,
Vicaris-Generaal , Deken van Naarden en Pastoor te
Maarssen. — 1803-1826-1871.
KANONIKEN.

Deken van Arnhem en Pastoor aldaar
(H. Walburgis.) — 1811-1835-1858.

THEODORUS BROUWER ,

President van het
Seminarie te Rijsenburg. — 1825-1849-1858.

FRANCISCUS PBTBUS VAN DE BURGT

JOANNES GEORGIITS BOOTZ

Pastoor te Abcoude. — 1806-

1830--1858.
Deken van Utrecht en Pastoor
1812-1836-1858.

JACOBUS JOSEPRUS PUTMAN ,

aldaar (H.

Maria) —

HENRICUS BARTHOLOMEUS KOK,
anus.) —

Pastoor te Utrecht. (H. Mar-

1818-1843-1860.

Deken van Wijk-bijDuurstede en Pastoor aldaar. — 1800-1826-1868.

LAMBERTUS CHRISTIANUS VELTHUYSEN,

JOANNES WILHELMUS STEPHANUS VAN EGEREN ,

Professor te

Rijsenburg. — 1829-1852-1871.
HENRICUS JOANNES SMIDT,

Pastoor te Hilversum. — 1821—

1844-1871.
DEKENS.
DRKENA AT.

Jacobus Josephus Putman , Kanonik van het Metropoen Pastoor te Utrecht (H. Maria) . Geboren
1812 — Gewijd 1836. — Benoemd 1868.

UTRECHT.

litaan-Kapittel
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Renier Janssen, Pastoor te Almelo. — Geboren 1822. —
Gewijd 1846. -- Benoemd 1867.

ALMELO.

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

AMERSFOORT.

ARNHEM.

Theodorus Brouwer, Kanonik van het Metropolitaan-

Kapittel en Pastoor te Arnhem (11. Walburgis). — 1811-

1835-1853.
Cornelius Pas Oik , 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 Antonius Jansen

4 ik , Pastoor te Groningen. — 1806-1829-1853.

Theodorus Brouwer, Pastoorje Sneek. —18271850-1870.

HEERENVEEN.

Antonius Petrus Hendriks , Pastoor te Leeuwarden (H. Bonifacius). — 1818-1843-1868.

LEEUWARDEN.

Nicolaas Johannes Konings , Pastoor te Usselstein.
— 1813-1840-1867.

MONTFOORT.

NAARDEN.

Wilhelmus Henricus Antonius van Bijlevelt Aik ,

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

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

OLDENZAAL.
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WLIK-Bij-DUURSTEDE. Lambertus Christianus Velthuijsen

Kanonik van Set Metropolitaan-Kupit lel 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 Liederholt-

huis. — 1810-1834-1866.
AARTSBISSCHOPPELIJK SEMINARIE.
Hoofdafdeeling: Riisenburg onder Driebergen.
President.

Geboren. Gewijd, Benoemd.
1825

1849

1854

J. W. S. van Egeren , Kanonik.

1829

1852

1857

G. M. Jansen.

1828

1851

1860

C. M. P. Mutsaers.

1838

1864

1866

B. van der Werf.

1842

1867

1871

H. J. A. M. Schaepman.

1844

1867

1871

1819

1853

1872

1862

F. P. van de Burgt, Kanonik.
Pro fessoren.

Onderafdeeling: Culenborg.
Regent.
P. Jacobs.
Pro fessoren.
H. Mulder.

1825

1857

S. van den Anker.

1822

1853

1864

W. van Ham.

1806

1835

1866

H. Allard.

1830

1861

1867

B. van Meurs.

1835

1865

1867

F. Becker.

1838

1867

1868

G. J. Dekkers.

1834

1865

1872
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DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN
DER

PAROCHIEN.
De hierna volgende alphabetische ljjst der kerkgemeenten
(Parochien en openbare Rectoraten) van het Aartsbisdom van
UTRECHT bevat de namen der vestigingsplaatsen en Patronen
der kerken, bijkerken en openbare kapellen, 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 eindeltjk het bedrag van de Rijksjaarwedde aan die betrekking verbonden,
een en ander opgemaakt op den
lsten October 1872.
AALTEN. (H. Helena.) Groenlo. 475. — H. A. Pick, P. — Geboren
1829. — Gewijd 1853. — Benoemd 1866. — f 500.
ABCOUDE. (H. Cosmos en Damianus.) Naarden. 600. — J. a Bootz,
r. — 1806-1830-1845. — 1 400.
ACHTEVELD. (H. Joseph.) Amersfoort. 716. — P. Wittebol, P. --

1820--1849-1869. — 1 400. — T. Bader, K. — 1844
—1869-1870 — 1 100.
ALBE1tGEN. (H. Pancratius.) Almelo. 848. — G. B. Tusveld , r. —

1814-1840-1868.._ 1 400. — B. Westerveld, K. —
1838-1868--1868. — 1 100.
ALMELO. (H. Georgius.) Almelo. 1370. — R. Janssen, r. —

(1) Het getal Communicante n is dat der telling van 1870.
(2) De betrekking van Pastoor, Rector, Kapellaan en Assistent
is aangeduid -door de letters P, a, x en A.
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Geboren 1822. - Gewijd 1846. - Benoemd 1856. f 600. - J. Bonekamp, K. - 1830-1860-1860. - 1100.
A MELAND. (H. Clemens.) Leeuwarden. 217. - O. A. Scholten . P.
f 600.

-182759.

AMERSFOORT. (H. Maria Hemelvaart.) Openbare kapellen : eene
op de begraafplaats en eene in het pensionaat. Amersfoort. 1847. - J. Beekman, P. - 1822-18491863. -- f 600. - G. J. J. Kerstens, K. - 18361862-1867. - f 100. - R. E. T. Rutjes , K. - 1838
-1863-1871. - 1 100. - H to Vaarwerk , A.
-1825 7.
AMERSFOORT. (II. Franciscus Xaverius.) Amersfoort. 2315. H. Blom, P. - 1809-1832-1844. - f 600. - C. F. le
Blanc, K. - 1843-1867-1867. - f 100. - A. A. J. van
Rossum , K. - 1843-1866-1869. - f 100.
ANGEREN. (H. Bavo.) Arnhem. 594. - H. Hoogenboom , P.
f 400.

-18356.

ANKEVEEN. (H Martinus.) Naarden. 496. - G. van Ink, P.
f 400. - C. Verhoef, K. -1796824.
f 100.

-183267.

APELDOORN. (H. Maria Henielvaart.) Deventer. 510. -- S. H. A.
Meurkens, P. - 1813-1843-1866. - f 500.
APELE R-KANAAL (TER) . (II. Willibrordus.) - Rectoraat onder
ZANDBERG. - P. J. Terhorst , R. - 1836-18621866. - / 300.
APPINGADAM. (H. Nicolaus.) Gron. en Assen. 240. - H. van Peer,
r. - 1831-1856-1867. - 1 600.
ARNHEM. (H. Walburgis.) Openbare kapel op BRONBEEK. - Arnhem.
6000. - T. Brouwer, P. - 1811-1835-1848. 1 600. - G. Hartman, K. - 1837-1861-1862. 1 150. - T. S. Roes, K. - 1836-1862-1863. - f 150.
- P. J. C. Kok, K. - 1842-1866-1866. -- f 150. W. G. B. Jansen, K. - 1843-1867-1869. - 1 150.
ARNHEM. (H. Eusebius) Arnhem. 2500. - J. H. van Basten
Batenburg , P. - 1823-1847-1858. - 1 600. -
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A. W. Hoogveld, K. - Geboren 1845. - Gewijd 1869.
- Benoemd 1872. - f 150. - H. J. Kleve , x. --1845-1868-1870. - f 150. - J. H. Broenen , A. --1835-1861-1871.
AMEN. (H. Maria Hemelvaart) Gron. en Assen. 312. - H. D.
Brenninkmeijer, P. - 1830-1856-1868. - f 800.
AVEREEST. (H. Vitus.) Zwolle. 1072. - R. Verhoeven , P. -1832-1856--1867. - f 800. - Zie OMMERSCHANS.
AZEWLTN. (H. Mal theus.) Doesborgh. 380. -- H. Meurs , P. 1808--1843-1867. - f 400.
BAAK. (H. Martinus.) Zutphen. 691. - J. van den Bosch, P. 1824--1850-1865. - f 400.
BAARN. (II. Nicolaus.) Amersfoort. 420. - A. J. F. Oosterbaan ,
P. - 1825-1849-1871. - f 400. - W. van Kats ,
A. - 1829-1855 -1869.
BAKHUIZEN. (H. Odulphus.) Heerenveen. 502. - J. Steenhoff, P.
-18507.
f 400.
BALK. (H. Ludgerus.) Heerenveen. 380. - J. Postma , P. -1833-1857-1870. - f 500.
BARNEVELD. (H. Catharina.) Amersfoort. 180. - G. J. Laarberg,
r. - 1795-1824-1835. - f 400. - H. van den Berg,
A. - 1844-1869-1870. - f 100.
BEDUM. (H. Maria Henzelvaart.) Gron. en Assen. 265. - M. J.
Bock, P. - - 1800-1827-1831. - f 400. -- T. Huijgens ,
A. - 1839-1866-1869. - f 100.
BEEK. (H. Martinus.) Doesborgh. 460. - G. van Woerkom , P.
- 1819-1845-1864. - f 400.
BEESD. (H. Kruisverheffing.) Wijk-bij-Duurstede. 540. - A. B. Nales,
P. - 1814-1838-1862. - f 400.
BEKKUM. (H. Blasius.) Oldenzaal. 537. - G. Eppink , P. - 1812
- 1835-1854. - f 600.
BELTRUM. (H. Maria Henzelvaart.) Groenlo. 710. - J. B. van Oy,
P. - 1813-1842-1853. - f 400. - H. G. Lohnis ,
K. - 1844-1868-1868. - f 100.
BEMMEL. (H. D011aitts.) Arnhem. 1300. - B. A. Vos , F.
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Geboren 1820. - Gewijd 1846. -- Benoemd 1863.
-f
400. - C. M. van Everdingen ,
- 1838-18681870,
f 100.
BENSCHOP. (II. Victor.) Montfoort. 360. W. Beukeboom , P. --

1797-1830--1843. - 1 400.
BLARICUM. (H. Vitus.) Amersfoort. 630. - G. Hilhorst , P. --

1822-1848-1861. - 1 400.
BOLSWARD. (H. Franciscus.) Leeuwarden. 723. - J. C. Hondvorst , P. - 1810-1846-1861. - f 600. - A. A. van

Wouw , - 1830-1858-1871. - f 100.
BOLSWARD. (II. Martinus.) Leeuwarden. 600. - G. J. Heuveldop,
P. - 1814-1837-1856. -- f 600. - P. J. J. Vetter,
A. - 1846-1870-1871. - 1 100.
BoRcuLo. (II. Maria Hemelvaart.) Zutphen. 174. - E. P. Fornier,
P. - 1819-1844-1856 - 1 400.
BORNE. (H. Stephanus.) Oldenzaal. 1093. -- J. F. Warnink ,
p . - 1809-1833 -1849. f 400. - H. Storkhorst,
K. - 1836-1864-1868. - 1 100,t
BORNERBROEK. (H. Stephanus.) Oldenzaal. 600 . - G. J. Harmsen ,
P. - 1825-1855-1870. - f 400. - J. W. Cremer ,
K. - 1813-1867-1868. - f 100.
BREDEVOORT. (H. Georgius.) Groenlo. 244. - A. E. Smorenburg
P. - 1826-1851-1871. - 1 400.
BREUKELEN. (H. Joannes.) Naarden. 699. - W. G. van Vuuren ,
P. - 1829-1854-1866. - f 400. - G. J. N. Meijer
K. - 1841-1867-1872. - f 100.
BRUMMEN. (H. Andreas.) Zutphen. 436. - C. Smale , P. - 1824
-1849-1865. - 1 400.
BIINNIK. (H. Barbara.) Montfoort. 700. - J. van Dijk , P.
f 400. - J. H. Schroder,-18649. 1849-1871-1871. - f 100.
BUREN. (H. Gregorius.) Wijk-bij-Duurstede. 225. - J. Baale , P.
1 550. - B. H. Huinink , A. -1798345.

-18407.
f 100.
BIISSLOO. (II. Martinus.) Zutphen. 270. - A. Heijdendahl , P.
-3
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Geboren 1812. - Gewijd 1834. - Benoemd 1847.

-1

400.
BUSSUM. (H. Vitus.) Naarden. 730. - J. van den Brink, P.

f 400. - G. J. ten Dam , K. -17948236.
1 100.
-184267.
BUURZE. (H. Maria Presentatie.) Oldenzaal. 250. - E. C. A.
Teusse , P. - 1834-1858-1870. - 600.
COEVORDEN. (H. Willibrordus.) - Openbare kapel op de begraafplaats. Zwolle. 625. - G. Pouw,, P. - 1819-1851
-1866. - 1 600. - P. Krul , K. - 1827-18511868. - 1 100.
COLMSCHATEN. (H. Nicolaus.) Deventer. 553. - J. H. Koestal ,
P. - 1808-1834-1852. - 1 600.

COTHEN. (H. Petrus en Paulus.) Wijk-bij-Duurstede. 530. - P. J.
Romijnders , P. - 1815-1838-1857. - f 400.
CULENBORG. (H. Barbara.) Wijk-bij-Duurstede. 1944. - J. A.
van de Rijdt, P. - 1822-1859-1872. - 1 600. -J. Sanders, K. - 1802-1828-1860 - 1 100 - A. van der
Veeken, K. - 1815-1840-1865. - 1 100.
DALPSEN. (H. Cyriacus.) Zwolle. 453. - J. D. L. Muller, P.
1820-1843-1859. - 400.
DELDEN. (H. Blasius.) Oldenzaal. 1250. - H. J. de Jong, P. 1828-1852-1869. - ; 409. - N. van Balen K. -1840--1863-1868. - 1 100.
DELFZIJL. (H. Joseph.) Gron. en Assen. 154. - J. Hoefsloot, P.
- 1834-1857-1869. - 600.
DENEKAMP. (H. Nicolaus.) Almelo. 1592. - L. van den Bosch,
e. - 1831-1856-1868. - 1 400. - J. H. Heghuis,
K. - 1837-1864-1870. - - H. Wienholts
K. - 1843 -1869-1871. - 1 100.
DEURNINGEN. (H. Plechelmus.) Oldenzaal. 1450. - J. H. Havink ,
p. 1822-1850-1871. - / 400. - J. Moes,

1 100.

-184570.

DEVENTER. (II. Lebuinus.) Deventer. 2934. - B. van den Berg,
P. - 1823-1848 -1864. -- 1 600. - J. H. Hassink

35
K. - Geboren 1838. - Gewijd 1870. - Benoemd

1870. - 1 100. - G. F. H. Hollen , K. -1842-1869
-1870. - 1 100.
DIDAM. (H. Martinus.) Doesborgh. 2231. - A. Hulshof, P.
1816-1839-1851. - 1 400. - A. J. de Grijs, K. -1839-1862-1867. - 1 100. ---, J. T. Westerman, K.
- 1845-1870-1871. - 1 100.
DOREN. [II. Maria Hemelvaart.) - Bijkerk to STEED. (H. Maria
Hemelvaart.) - Zutphen. 754. - W. P. C. Holland, P.
- 1831-1855-1867. - 1 400. - A. B. van Blaricum, K. - 1840-1864-1868. - 1 100.
DINXPERLO. (H. Petrus en Paulus.) Groenlo. 634. - B. F. Terwindt , P. - 1821-1848-1857. - 1 400.
DOCKUM (H. Martinus.) Leeuwarden. 430. - N. Molenaar,, P.
-18534.
1 400.
DOESBORGH. (H. Martinus.) Doesborgh. 1463. - P. H. L. Hendrinksen, P. - 1826-1849-1872. - f 600. - J. P.
Reijmer, K. - 1846-1870-1872. - f 100. - A.
Hazelekke, A. - 1840-1867-1872.
DOETINCHEM. (H. Maria Hemelvaart.) Groenlo. 682. - W. Wessels, P. - 1833-1857-1870. - 1 600. - B. J. M. de
Cruiff, K. - 1843-1870-1871. - 1 100.
DOORNENBUI1G. (H. Martinus.) Arnhem. 855. - R. van Rooljen,
P. - 1832-1858-1872. - f 400. - J. H. van Gendt ,
K. - 1843-1867-1867. - f 100.
DREMPT. (H. Willibrordus.) Zutphen. 453. - G. T. Holtkamp ,
P. - 1823-1848-1863. - 1 400.
DRIEL. (H. Maria Geboorte.) Arnhem. 530. - C. J. van Groeningen, P. - 1833-1858-1870. - f 400.
DRONRIJP. (H. Maria Geboorte.) Leeuwarden. 370. - R. J. de
Faber, P. - 1798-1820-1829. - 1 400.
DUISTEEVOOADE. (H. Martinus.) Deventer. 910. - F. A. Rekvelt,
P. - 1820-1846-1861. - 1400. - P. J. Hogenboom ,
K. - 1838-1863-1868. - 1 100.
DUIVEN. (II. Remigius.) Doesborgh. 570. - J. Westerman, P. -
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Geboren 1816. - Gewijd 1839. - Benoemd 1858. f 300. - J. W. van Groen, - 1829-1853-1857.
--1 100.
EEMNES. (H. Nicolaus.) Amersfoort. 605. - W. de Beer, P. -1800-1830---1841. - f 400. - W. A. Groeningen ,
K. - 1846-1871-1872. - f 100.
(H. Mattheus.) - Bijkerk to REKKEN. (H. Mattheus.)
Groenlo. 791. - P. van den Hurk , r. -1829-1853-1866. - f 400. - A. J. Poppe, K. - 1848--1871--

EIBERGEN.

1871. - f 100.
(H. Lucas.) Arnhem. 440. - M. Claassen, P. - 1830-1855-1868. - 1 400.
ELST. (H. Werenfridus.) Arnhem. 1245. - M. Roelofsen, P. -ELDEN.

1794-1820-1828. - 1 400. - G. D. Glaudemans,
1840-1864-1870. - f 100.
ENSCHEDi (H. Jacobus de Meerdere.) Oldenzaal. 1800. - H. G. van
Coeverden, P. - 1796-1819-1837. - f 600. - J.
H. Geerdes, - 1839-1864-1871. - f 100. - G.
J. Luttikhuis, K. - 1839-1865-1871. - f 100.
ENTER. (H. Antonius Abt .) Deventer. 636. - T. Kock, p. --1803
-1826-1836. - f 400. - H. W. Hoegen, A. -1844
-1871-1872.
ETTEN. (H. Martinus.) Groenlo. 670. - A. Vreeswijk, P. 1833-1857--1870. - f 400. - L. Feddema, -1844--1869-1870. - / 100.
K. -

EVERDINGEN.

(H, Feints en Paulus.) Wijk-bij-Duurstede. 376. -

H. J. de Bruin, P. - 1820-1842-1861. - f 400. H. B. Poppe, A. - 1845-1871-1872. - 1 100.
FRANEKER. (H. Franciscus.) Leeuwarden. 900. - W. van Asveld,
P. - 1822-1846-1858. - 1 600. - T. A. Reijnard,
K. - 1835-1869-1871. - 1 100.
FREDERIKSOORD. (H. Joannes.) Rectoraat onder STEENWLIKERWOLD. - J. L. R. Jansen, It. - 1834-1857-1869.
- f 900.
GA ANDEREN.
Martinus.) Groenlo. 558. - J. T. Luyckx , P.
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Geboren 1826. - Gewijd 1852. - Benoemd 1868. 1 400.
GEESTEREN. (H. Pancratius.) Almelo. 962. - J. Rientjes, r.-

1804-1828-1852. - 1 400. - B. J. J. Harperink ,
K. - 1845-1871-1871. - 1 100.
GELLICUM. (H. Maria Geboorte.) Wijk-bij-Duurstede. 168. - L.

Vesters, P. - 1834-1858-1870. - f 400.
GENDRINGEN. (H. Martinus.) Groenlo. 715. - H. J. Harperink ,
r. - 1807-1835-1846. - 1 400. - J. H. Verweij,
K. - 1834-1860-1867. - 1 100.
GENT. (H. Martinus.) - Openbare kapel to REMELT:MEN. Arnhem. 1320. - J. W. van Leuffen, P. - 18251851-1861. - f 400. - J. T. to Braake, x. -1845-1868-1868. - 1 100.
GOIJ ( ' T). (H. Maria Hemelvaart.) Wijk-bij-Duurstede. 200. - W. J.
van de Wiggelaar, P. - 1828-1854-1866. - 1 400.
GOOR. (H. Petrus en Paulus.) Deventer. 777. - H. J. A. Bloemen ,
P. - 1804-1826-1845. - f 500. - J. Seholten Reimer, K. - 1836-1864--1865. - f 100.
GORINCHEM. (H. Maria Ontvangenis.) Wijk-bij-Duurstede. 1540. A. B. Sehaap, P. - 1808-1831-1862. - f 400. C. van Hout, K. - 1826-1851-1865. - 1 150. W. P. Omtzigt, K. - 1825-1853-1865. - 1 100.
GORSSEL. (H. Maria Hemelvaart.) Zutphen. 130. - M. A.'van
Crimpen, P. - 1827-1855-1868. -- f 400.
GR0ENL0. (H. Calixtus.) Groenlo. 2050. - H. Hoogveld , P. -1824--1850--1866. - 1 400. - M. Berk, K. - 1842
-1868-1872. - 1 100. - H. J. Weitjens, K. -1841--1865 -1872. - f 100.
GROESSEN. (H. Andreas.) Doesborgh. 788. - H. Wienholts , P. -1817----1843---1852. - 1 300. - J. J. Keuken, x. 1843--1867-1872. - f 100.
GRONINGEN. (H. Martinus.) Gron. en Assen. 3500. - 'P. W. A.
Jansen *, r. - 1806-1829-1844. - f 600. - W.
Lunter,, K. -- 1839-1864-1864. - 1100. -- B. H. Pei,
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K. - Geboren 1843. - Gewijd 1866. - Benoemd

1867. - f 100. - G. J. Ensink, x. - 1839-1862-1868. - f 100. - G. J. Kragvanger, x. - 18351868-1870. - / 100. - Zie GRONINGEN. (0. L. Vr.
Onb. Ontv.)
GRONINGEN (0. L. Vr. Onb. Ontv.) - Rectoraat onder GRONINGEN.

(H. Martinus.) - G. F. H. van Rijckevorsel, R.
1815-1846-1870. - 1 300.
HAARSBERGEN. (H. Pancratius.) Oldenzaal. 1584. - H. Wiegink,
P. - 1804-1828-1841. - 1 400. - H. Wiegink, K.
-

1839-1863-1871. - f 100.

Deventer. 624. - F. J. T. Ellerbeck , P.

HAARLE. (H. Sebastianus.)

-

1831-1855-1871. - 1 400.

HAM (DEN) to VROOMSHOOP. (H. Willibrordus.) Almelo. 190. -

J. Hogeman, P. - 1828-1861-1871. - f 600.
HAIIERSVELD. (H. Joseph.) Amersfoort. 665. - H. ten Brink, P.
-

1809-1832-1851. - f 400. - H. Lungen, A. --

1820-1844--1869.
HARDERWIJK. (H. Martinus.)

Amersfoort. 278. - G. A. Willem-

sen , P. - 1830-1856-1869. - 1 630.87.
HARLINGEN. (H. Michael.)

Leeuwarden. 1150. - J. J. Sletering ,

P. - 1825-1849-1872. - 1 400. - F. Koopmans,
K. - 1838-1864-1864. - f 100.
HARMELEN. (H. Bavo.)

Montfoort. 730. - P. van Roggen , P. -

1812--1841-1861. - 1 400. - E. T. Rolfes, K. 1840-1866--1869. - 1 100.
HASSELT. (H. Slephanus.)

Zwolle. 155. - C. A. Alferink, P. -

1820--1844-1852. - f 600.
HEEG. (H. Joseph.)

Heerenveen. 220. - J. B. J. Lunter,, P. --

1817-1844-1850. - 1 400.
s HEERENBERG. (H. Pancratius.) Doesborgh. 863. - J. T. Wales,
P. - 1821-1847-1860. - 1 600. - F. Oorsprong,
K. - 1840-1866-1869. - 1 100.
HEERENVEEN. (H. Geest.)

Heerenveen. 580. - B. F. Mulder,

- 1827- 1852-1870. - f 500.

P.
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HEE TEN. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Deventer. 800. -

A. Tempelman , P. - Geboren 1801. - Gewijd 1823. Benoemd 1853. - 1 400. - J. H. van der Vegte, K.
- 1846-1870-1871. - ( 100.
HEINO. (H. Maria Hemelvaart.) Zwolle. 677. - F. J. R. Kortenhorst ,
P. - 1827-1851-1866. - f 400. - B. F. W. Terschouw, K. - 1827-1861-1869. - f 100.
HELLENDOORN, (H. Sebastianus.) Deventer. 490. - A. A. Haarmans, p. - 1828-1854-1866. - f 400.
HEN GELO. (H. Willibrordus.) Zutphen. 307. - F. H. A. Reigers,
P. - 1825-1852-1862. - f 400.
HENGELO. (H. Lambertus.) Oldenzaal, 1500. - E. Lohuis, P. 1804-1826--1841. - f 400. - G. J. Beernink, K. 1836-1863-1866. - f WO. - J. L. Hoebink, A.
-18467.
1 100.
HERTME. (H. Stephanus.) - Bijkerk to SENDEREN. (H. Stephanus.) - Almelo. 546. - L. Heinink , P. - 1810-18341852. - 1 400. - F. A. Trix, A. - 1839-1862-1868.
HERVELD. (H. Willibrordus.) Arnhem. 701. - P. van der Meer,
P. - 1827-1850-1869. - f 400. - N. C. Nieuwesteeg, K. - 1845-1870-1871. - 1 100.
HERWEN. (H. Martinus.) Doesborgh. 819. - H. J. TerWindt , P.
-180524.
1 400. - G. I. J. Nieuwenhuis,
K. - 1837-1861-1862. - ( 100.
HILVERSUM. (H. Vi tus.) Amersfoort. 2532. - H. J. Smidt, P . 1821-1844-1857. - 1 400. - S. Asma, K. - 1836
-1864-187i. - / 100. - W. Verhoeven, K.-1836
-1863-1872. - ( 100.
HOOGLAND. (H. Martinus.) Amersfoort. 1295. - H. J. Pieck,
P. - 1827-1853-1870. - f 400. - J. R. van Groeningen, K. - 1845-1868-1870. - 1 100.

HOONHORST. (H. Maria Onbevidle Ontrangenis.) Zwolle. 558. -

M. F. Gelink , P. - 1815-1841-1864. - t 400. G. Goldewijk, A. - 1824-1851-1870. - 1 100.
HOORN. (OP DEN) (11. Bonifacius) Gron. en Assen. 402. -- W. H.
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Veeling-Smale, P. - Geboren )830. - Gewijd 1854.
Benoemd 1871. - f 400.
HOUTEN. (H. Maria Hemelvaart.) Montfoort. 475. - H. H. Bergmann, P. - 1818-1842-1866. - j 400.
HUISSEN. (II. Maria Hemelvaart,)
Openbare kapel in Win A.
Dominicus.) - Arnhem. 2315. - J. G. H. C. Essink, P. 1827-1852-1872. - f 310.60. - A. Albers, K. - 1833-1860-1871. - 1 301. - L. J. van
den Bosch, K. - 1835-1863-1872. - f 100.
IJssEwitriDEL (H. Maria Ontvangenis.) Zwolle. 373. - W. J.
Vinke , P. - 1826-1850-1858. - f 400.
IJSSELSTEIY. (H. Nicolaus.) Montfoort. 1380. - N. J. Konings ,
P. - 1813-1840-1869. - 1 400. - J. H. Joosten,
K. - 1839-1868-1869. - 1 100. - H. J. Hackvoord, A. - 1838-1870-1871.
INDOORNIK. (H. Joannes de Dooper.) - Bijkerk to HETEREN.
(H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) - Arnhem. 578. J. van der Straeten , P. -- 1823-1853-1865. -f400.
- J. H. Hooijman,
- 1837-1862-1865. - f 100.
IRNSUM. (H. Marcus.) Leeuwarden. 370. - F. T. Terwisscha van
Scheltinga, P. - 1821-1848-1859. - f 400.
JOURE. (H. Mattheus). Heerenveen. 450. - J. H. M. Western,
P. - 1811-1834-1858. - 1 600.
JUTPHAAS. (H. Nicolaus). Montfoort. 700. - C. van der Grindt,
P. - 1818-1844-1862.
f 400. - G. P. Wolff,
K. - 1838-1861-1868. - 1 100.
KABAUW. (H. Jacobus.) Montfoort. 680. - J. A. ten Hagen, P. -1827-1853-1871. - i 400. - H. W. Dorrestijn, K.
- 1846-1871-1871. - f 100.
KAMERIJK. (H. Hypolitus.) Naarden. 385. - A. van Schalk, P.
1813-1847-1868. - 1 400. - W. Jaspers, A.
1825-1849-1870.
KAMPEN. (H. Maria Hemelvaart.) Zwolle. 1647. - H. H. Nieuwenhuis, P. - 1822-1844-1861. - 1 600. - P. A.
Schreppers, K. -- 1836-1860-1863.
f 100. - A.
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B. LeUser,, K.
Geboren 1833. - Gewijd 1864. Benoemd 1872. - f 100.
KEIJENBERG. (H. Joannes de Dooper.) Zutphen. 880. - B. Berendsen , P. - 1801-1827-1839. -- 400. - W. J. van
Soest ,
- 1841-1864-1865. - f 100.
KLARENBEEIE. (H. Maria Hemelvaart.) Zutphen. 281. - J. F.
Corbesier,, P. - 1829-1856-1868.
f 400.
KLEINE-MEER. (H. Willibrordus.) Gron. en Assen. 1344. - G. P.
Tusveld van Boxel, P. - 1810 -1833-1846. f 400. T. de Klaver,, K. - 1839-1863-1863. - f 150. W. J. Leber , A. - 1838-1864-1865. - f 100.
KLOOSTERBUREN. (H. Willibrordus.) Gron. en Assen. 470. - A.
Kerkhof, P. - 1825-1853-1864. - f 400.
KOCKENGEN. (H. Maria Hemelvaart.) Naarden. 367. - J. Menting ,
P. - 1835-1858-1871. - f 400.
KORTENHOEF. (H. Antonius van Padua.) Naarden. 264. - H. Peet,
P. - 1819-1857-1869.
f 400.
KUINRE. (H. Nicolaus.) Heerenveen. 189. - J. C. Hamers, P. 1830-1855--1867. - f 400.
LANGEVEEN. (H. Pancratius.) Almelo. 384. - J. Tijman Smeljers ,
P. - 1818--1843-1858. - f 800.
LAREN. (H. Joannes de Dooper.) Amersfoort. 1445. H. H. Tinnebroek , P. - 1818-1845-1859. - f 400. - W. A. H.
Hoogveld,
- 1839-1866-1868. - f 100.
LATHUM. (H. Martinus.) Doesborgh. 430. - E. Geerdink , P. --1835-1858--1871. - f 400.
LATTROP. (H. Simon en Judas.) Almelo. 460. - A. Slutken , P.
1815-1838-1854. - f 400. - H. Sanderink , K.
- 1841-1864-1864.
LEERDAM. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Wijk-bij-Duurstede.
105. - J. C. Gast, P. -- 1823-1847-1867. - f 600.
LEEUWARDEN. (H. Bonifacius.) - Hulpkerk. (H. Willibrordus.) Leeuwarden. 1978. - A. P. Hendriks , P. - 1820-1843
-1867. - f 600. - S. Bless, K. - 1843-1869-1870. f 100. -- A. J. Teubner, -1836-1862-1872. -- f 100.
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LEEUWARDEN. (H. Dominicus.) Leeuwarden. 1842. - G. J. Doesburg, P. - Geboren 1827. - Gewijd 1850. - Benoemd 1872. - f 600. - J. Govers, K. - 18371868-1870. - f 100. - L. J. Doesburg , K. - 1833
-1864-1871. - f 100.
LEMMER. (H. Willibrordus.) Heerenveen. 242. - G. Besselink ,
P. - 1810-1833-1838.

f 400.

LENT. (H. Maria Geboorte.) Arnhem. 587. - E. Hendriksen, P. 1811

. 1840-1851. - f 400.

LETTELE. (H. Nicolaus.) Deventer. 368. - J. G. Bruns, P. 1813-1838-1856. - f 400.
LICHTENTOORDE. (H. Bonifacius.)
(H...)

Bijkerk to VRAGENDER.

Groenlo. 1192. - M. A. Lonink , r. - 1804

-1832-1861. - f 400. - B. A. van Turnhout, K.
- 1831-1855 -1867.

f 100. - H. H. Clevers,

K. - 1837-1862-1870.
LIEDERHOLTHUIS. (11. Nicolaus.) Zwolle. 376. - J. P. van Santen, r. - 1810---1834-1847 - 1 400.
LOBITH. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Doesborgh. 653.
1 400.

-A.BVerhij,P1806-34.

LOENEN. (H. Antonius Abt.) Zutphen. 337. - N. Huljbers, P. 1824-1848--1862. - 1 400.
LOENERSLOOT. (H. Maria van den berg Carmel.) Naarden. 803.
-H.Uitewal,P.-180-184-1856.-f40.M. H. Joerissen, A. - 1842-1867-1871. - 1 100.
LONNEKER. (H. Jacobus de Meerdere.) Oldenzaal. 960. - H. A.
Meijer, P. - 1811-1836-1863. - f 400. - J. H. Hendriks,

- 1841-1869-1871. - 1 100.

Loo. (T) (H Antonius Abt.) Doesborgh. 412. - L. H. van Egeren ,
P. - 1835-1858-1871. - 1 400.
LOSSER. (H. Maria Geboorte.) Oldenzaal. 1056. - G. Seholten ,
P. - 1810-1835-1860. - f 400. - F. A. Besseling, K. - 1842-1870-1872. - 1 100.
LUTTE. (H. Plechelmus.) Oldenzaal. 1203. - H. J. Boermans,
P. - 1824-1854-1869. - f 400. - G. Goris, -
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Geboren 1838. - Gewijd 1866. - Benoemd 1870.
-1 100.

Zwolle. 750. J. Verhoef, P. - 1832-1856-4868. - 1 800. - J.
B. GUiting 7 E. - 1843-1868-1868. - 1 100.
LUTTENBERG. (H. Cornelius.) Deventer. 550. - N. A. B. Korte ,
P. - 1811-1833-1857. - 1 400.
MAARSSEN. (H. Pancratius.) - Openbare kapel to ENDELHO'PEN. - Naarden. 1206. - W. H. A. van Bijlevelt Op,
P. - 1803-1826-1833. - 1 400. - C. L. G. A. Melehers , K. - 1843-1868-1868, - 1 100. - G. J. Pel ,
A. - 1847-1871-1871. - f 100.
MAKKUM. (H. Martinus.) Leeuwarden. 310. - H. J. Stiphout, P.
- 1828-1853-1864. - 1'600.
MAURIK. (H. Maria Hemelvaarl.) Wijk-bij-Duurstede. 280. - J. A.
Kelleneer,, P. - 1820-1854-1868. - 1 400.
MEGCHELEN. (H. Martinus.) Groenlo. 436. - H. Hemming, P. 1808-1842--1863. - 1 400.
MEPPEL. (H. Stephanus.) Zwolle. 123. - H. W. Teunissen , P. --1825-1851-1861. - 1 600.
MIJDRECHT. (H. Joannes de Dooper.) Naarden. 1149. - H. H.
Kanne , P. - 1823-1852-1869. - 1400. - C. van de
Leemkolk , K. - 1837-1863-1871. - 1 100.
MONTFOORT. (H. Joannes de Dooper.) Montfoort 1498. - J. Westerveld , P. - 1814-1836-1855. - 1 600. - G. Kaas,
K. - 1837-1861-1866. - 1 100. - W. F. Weitjens,
x. - 1837-1861-1868. - 1 100. - J. H. Hoffman ,
K. - 1837-1861-1872.
NAARDEN. (H. Vitus.) - Openbare kapel op de begraafplaats. Naarden. 570. - C. R. Vermolen , P. - 1827-18511862. - 1 600.
NETTERDEN. (H. Walburgis.) Groenlo. 237. - L. Schuurmans, P.
- 1829-1853-1866.
NICOLAASGA. (ST.) (H. Nicolaus.) Heerenveen. 475. - J. Faber,
P. - 1807-1833-1850. - 1 400. - W. J. Brand-

LUTTEN. (SLAGHAREN.) (H. Alphonsus de Liguori.)
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hoff, A. - Geboren 1844. - Gewijd 1870. - Benoemd 1872.
NIEUW-AMSTERDAM. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Zwolle
514. - L. H. A. C. M. A. Vroom , P. - 1825-1850
- 1869. - f 800.
NIEUWE-PEKELA. (H. Bonifacius.) Gron. en Assen. 312. - G. J.
Demes, P. - 1834-1857-1862. - f 400.
NIEUW-SCHOONEBEEK. (H. Ponifacius.) Zwolle. 385. - G. J.
Wiegink , P. - 1829-1853-1863. - 1 800.
NIJKERK. (H. Catharina.) Amersfoort. 559. - H. F. J. ter Schouw,
p. - 1822-1849-1866. - 1 600.
OLBITRGEN. (H. Willibrordus) Zutphen. 198. - H. Lowes, P. 1828-1853-1865. - f 400.
OLDENBROEK. (H. Maria Hemelvaart.) Zwolle. 148. - J. A. Weltjens , P. - 1831-1856-1868. - f 600.
OLDEMARIC.T. (H. Willibrordus.) Heerenveen. 350. - J. van Schooten, P. - 1828-1853-1864. - f 400.
OLDENZAAL. (H. Plechelmus.) Oldenzaal. 2400. - J. Beernink, P.
- 1805-1828-1841. - f 400. - B. Eppink, K. 7
1842-1866-1868. - f 100. - J. B. Geurtsen, K. -1840--1867-1870. - 1 100.
OLST. (iI. Willibrordus.) Deventer. 651. - A. Eulink , P.
-1823465.0
OMMEN. (H. Brigitta.) Zwolle. 175. - L. F. J. Meessen , P.
-1835769.
1 600.
OMMERSCHANS. (H. Vincentius a Paulo.) - Rectoraat onder
AVEREEST. - J. H. Huigen , R. - 1827-1857-1871.
f 900 (1).
OOSTERBEEK, (H. Bernulphus.) Arnhem. 312. - H. C. Verheul ,
p. - 1834-1859-1872. - / 600.
OOSTEREND (H. Marlinus.) Leeuwarden. 408. - R. van der Werf,
P.. - 1796-1819-1829. - f 400.
............■.......

(1) Deze jaarwedde komt ten laste der bijzondere begrooting van de
Rijks-bedelaars-gestichten.
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OOSTERHOLT. (H. Leonardus.) Arnhem, 470 - J. P. Gerichhausen, P. - Geboren 1799. - Gewijd 1835. Benoemd 1850. - f 500. - J. L. C. A. Baron van
Hugenpoth tot Aerdt, K. - 1828-1856-1865.
OOSTERWIERUM.

Wiro.) Leeuwarden. 180. - J. A. Ydema,

r. - 1816-1841-1846. - f 400.
00TMARSUM. (H. Simon en Judas.) - Bijkerk te TILLIGTE.

(II. Simon en Judas.) - Almelo. 1914. - W. H. A. van
der Linde, P. - 1811-1835-1854. - f 400. - J. Bless,
R. - 1831-1860-1860. - f 100. - T. J. Goris, K.
-

1839-1863-4863. - 1 100.

OUDEN-RIJN. (H. Maria Hemelvaart.) Montfoort. 576. - J. J.
Keuken , P. - 1817-1840 -1854. - 1 400.
OUDE-PEKELA. (H. Willibrordus.) Gron. en Assen. 425. - G. J.
Volkering, P. - 1824-1853-1864. - f 400. - J. B.
H. Fenseling, K. - 1840-1866-1866. - f 100.
OUD ZEVENAAR. (H. Martinus.) Doesborgh. 1280. - G. J. Oosterik, P. - 1809-1832-1861. - 1 300. - T. A. J.
Bluemers,

- 1846-1869-1872. - 1 100.

PANNERDEN. (H. Martinus.) Doesborgh. 590. - J. F. Schlosser,
P. -

1803- 1834-1848. - f 400.

PUTTEN. (H. Maria Zuivering.) Amersfoort. 145. - M. Maas, r.
-

1832-1857-1870. - 600.

RAALTE. (H. Kruisverhe[fing.) Deventer. 1425. - C. Pas *, P.
-

1804-1826-1843. - f 400. - A. Smeenk , -

1840-1865-1872. -

1 100.

RENSWOUDE. (H. Willibrordus.) Arnhem. 212. - J. Peperkamp,
P. - 1830-1856-1869. - l 400.
REUTUM. (H. Simon en Judas.) Almelo. 425. - P. van Duijnhoven , P.
RIIENOY.

'1832-1858-1871. - f 400.

(H. Maria Hemelvaart.) Wijk-bij-Duurstede. 285. - J.

Thuring, r. - 1816-1840-1851. - 400. - S. C.
van Os, A. - 1845-1869-1871. - i 100.
RIETMOLEN. (H. Cecilia.) - Bijkerk te NEEDE. (11. Cecilia.) -

Groenlo. 570. -- A. J. Thelink , P.

- 1834-1859--1872.
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f 400. - J. A. Eekman , K. - Geboren 1845. -.
Gewijd 1870. - Benoemd 1872. - 1 200.
RIJSENBURG. (H. Petrus banden.) Montfoort. 345. - C. B. Verheul,
P. - 1828-1852-1869.
RLTSSEN. (H. Dionysius.) Deventer. 694. - A. H. A. Koning , P.
- 1806-1831-1852. - [ 400. - A. A. Hogenboom ,
K. - 1846-1869-1872. - f 100.
Rossum. (H. Plechelmus.) Oldenzaal. 903. - J. T. E. Bruns, P. -1806-1830---1854. - 1 400. - B. F. N. J. Keizer,
K. - 1838-1868-1868. - [ 100.
RUMPT. (H. Maria Geboorte.) Wijk-bij-Duurstede. 264. - G. Peters,
P. - 1814-1854-1869. - 1 400.
RUIIRLO. (H. Willibrordus.) Zutphen. 242. - J. H. van Langen,
P. - 1821-1846-1857. - f 400.
SAAB-VELD. (H. Plechelmus.) Almelo._ 650. - B. Aarnink , P. 1803-1826-1856. - 1 400. - G. Nuij , K. - 1839
- 1865-1866. - 1 100.
SCHALKWIjK. (H. Michael.) Wijk-bij-Duurstede. 883. - T. Bergers,
P. - 1785-1808-1831. - 1 400. - T. C. D. ten
Brink, K. - 1835-1863-1872. - 1 100.
SENSMEER (BLAIUWHIIIS.) (H. Vitus.) Leeuwarden. 670. G. J. Evers, P. - 1824-1848-1866. - 1 400.
- W. J. M. Hoogveld , K. - 1845-1871-1871. 1 100.
SILVOLDE. (H. Mauritius.) Groenlo. 794. - H. J. Bluemers,
P. - 1817-1840-1851. - f 400. - H. Leurink ,
K. - 1835-1861-1870. - 1 100.
SLOTEN. (II. Fredericus.) Heerenveen. 108. - G. F. van Wagenberg , P. - 1834-1859-1872. - 1 400.
SNEEK. (H. Martinus.) Heerenveen. 1129. - T. Brouwer, P.
-182750.
1 600. - G. Smithuis , K. -1836--1863-1863. - 1 100.
SOEST. (H. Petrus en Paulus.) Amersfoort. 1245. - W. Steenhoff,
P. - 1816-1842-1851. - f 400. - T. W. Holtslag ,
K. - 1837-1864-1872. - f 100.
-
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SOESTERBERG. (H. Carolus Barrotneus.) - Openbare kapel op de
begraafplaats. - Amersfoort. 250. - L. Rademaker, P. -

Geboren 1795. - Gewtjd 1825. - Benoemd 1837.
600. - L. Clemens, A. - 1846-1869-1870.-1 f 100.
STADSKANAAL. (11. Maria Hemelvaart.) Gron. en Assen. 450.- H.
Krabben , P. - 1822-1849-1870. - 1 800.
STEENDEREN. (H. Willibrordus.) Zutphen. 268. - A. B. van den
Bosch, P. -- 1827-1851-1866. - f 400.
STEENWIJK. (II. Clemens.) Heerenveen. 250. - A. A. H. Gerrits, P. - 1832-1859-1872. - f 400.
STEENWIJKERWOLD. (H. Andreas.) Heerenveen. 810. - B. Roberink, P. - 1819-1842-1855. - / 400. - W. F. N.
van Rootselaar, x. - 1834-1857-1869. - 1 100. Zie FREDERIKSOORD.
STEGGERDA. (H. Fredericus.) Heerenveen. 460. - J. A. Schutt° ,
P. - 1816-1844-1859. - 1 400.
TERBoRG. (H. Georgius.) Groenlo. 400. - A. Herfkens, P. 1817-1841-1852. - 1 400.
TIEL. (H. Dominicus.) - Openbare kapel op de begraafplaats. Wijk-bij-Duurstede. 1818. - L. Kreling, P. - 18271857-1869. - 1 600. - J. T. Bronkhorst, K. -- 1825
-1818-1870. - f 100. - W. F. Harri, K.- 1833-

1864-1870. -

f

100.

TTJBBERGEIT. (H. Pancratius.) Almelo. 893. - P. C. Stokvis,
P. - 1833-1858-1871. - 1 400. - M. MOeS , K. -

1842-1871-1871. - 1 100.
UITHOORN. (H. Joannes Ontitoo(ding.) Naarden. 746. - L. T. F.
Otten, P. - 1821-1844-1862. - 1 400. - W. A.
J. Retjgers , K. - 1842-1868-1871. - 1 100.
UITIMIZEN. (H. Jacobus de Meerdere.) Gron. en Assen. 610. - W.
V. M. Legebeke, P. - 1816-1839-1857. - (400.G. W. Derkseu , K. - 1839-1862-1869. - f 150.
ULFT. (II. Petrus en Paulus.) Groenlo. 742. - J. H. Nykamp ,
P. -- 1806-1829-1845. -- 1 400. -- G. J. to Braake ,
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K. - Geboren 1842. - Gewijd 1870. - Benoemd
1871. - 1 100.
UTRECHT. (H. Catharina.) Utrecht. 2134. - H. B. J. L. Kloppenborg, P. - 1831-1855-1868. - 1 600. - G. W.
van Heukelum , K. - 1834-1859-1859. - 1 150. B. T. Nasz , K. - 1839-1864-1870. - 1 150.
UTRECHT. (H. Willibrordus.) - Hulpkerk. (H. Martinus.)
-Utrecht.20.-HP.TOosterban,e.-18241848-1859. - 1 600. - E. J. A. Reigers, K. 1833-1860-1862. - 1 150. - J. W. D. Peelen, K.
- 1835-1860-1863. - / 150. - H. H. Sinnige, K.
- 1842-1867-1868. - / 150.
UTRECHT. (H Augustinus.) Utrecht. 3300. - J. van Sleeuwen,
P. - 1837-1865-1871. - 1 600. - J. S. Oosthuys ,
K. - 1814-1864-1866. - 1 150. - P. H. T. Braam ,
K. - 1842-1865-1871. - 1 150. - F. H. Leeners,
A. - 1830-1854-1868.
UTRECHT. (H. Dominicus.) Utrecht. 2000. - D. J. van Zeeland,
P. - 1806-1835-1862. - 1 600. - J. A. Havekes ,
K. - 1825-1864-1868. - f 150. - F. J. van den
Berg, K. - 1842-1866-1869. - 1 150. - C. H. P.
Tielens, A. - 1819-1842-1872.
UTRECHT. (H. Martinus.) Utrecht. 2450. - H. B. Kok, p
f 600. - J. L. H. Dobbelmann-184357. ,
K. - 1841-1866-1867. - 1 150. - J. A. H. Dericks ,
K. - 1836-1862-1871. - 1 150.
UTRECHT. (H. Maria,) Utrecht. 2000. - J. J. Putman, P. 1812-1836--1857. - 1 600. - F. A. P. Holland, K.
1835-1859-1861. - 1 150. - A. J. A. Hens, K.
- 1839-1863-1870. - 1 150.
VAASSEN. (H. Martinus.) - Bjjkerk to EPE. (H. Martinus.)
-Devntr.950
J. van Haaren, P. - 1806-18351846. - 1 400. - G. Woldberg, K. - 1843-18681868. - f 100.
VALRUBG. (H. Jacobus) Arnhem. 299. - A. F. Zweinenberg,
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P. Geboren 1834. - Gewijd 1858. - Benoemd 1871, -

400.
Petrus en Paulus.) .W7 ijk-bij-Daurstede. 249. - T. L.

VA.RIK.

F. Houtman, r.

1820-1843-1869.

f 400.

VASSE. (H. Pancratius.) Almelo. 640. - H. A. A. Teusse, P. -

1816 -1838-1855. - f 400. - L. A. van Raaii, K.
- 1842-1867-1871. - f 100.
VEENDA.M. (H. Maria Hemelvaart.) Gron. en Assen. 921. - J.

Beekman, P. - 1809-1834-1848. - f 400. - F.
Roelofs, K. - 1838-1866-1866. - 100.
VEENHUIZEN. (H. Hieroizimus Aemilianus.) Gron. en. Assen. 800. -

J.

N. van Wagenberg, P. - 1&30-1854-1866. 1300. (1) - J. Scholten-Reimer, - 1841-1866-

1871. -f 300 (1).
VELD. (H. Maria Visitatie.) Zutphen. 448. -- F. J. E. Koene,
P. - 1829-1854-1867.

f 400.

VIANEN. (H. Maria Hemelvaart.) Montfoort. 925. - A. P. J. Wij-

Hants , P. - 1815-1839-1863. - 1 400. - G. Blafikvoort,

- 1845-1871-1872. - 1 100.

VIERAKIKER. (H. Willibrordus.) Zutphen. (2) . T. J. J. Bartels,

P. - 1828-1857-1870. - f 400.
VILSTEREN. (H. Willibrordus.) Zwolle. 363. - A. J. Riegers,r.

1830-1854-1872. - f 400.
VINKEVEEN. (H. Antonius

van Padua.) Naarden. 1257. - C. Pompe,

P. - 1808-1836-1863. - f 400. - B. H. Berndes,
K. - 1840-1867-1868. -

f

100. - T. A. Bosman,

A. -- 1845-1870-1871.
VLEUTEN. (H. Willibrordus) Naarden. 659. - H. Andriessen,
P. - 1810-1833-1851. - f 400. - A. Flipse, K.-

1840-1866-1869. -

f

100.

VOLLENROTE. (H. Nicolaus.) Zwolle. 158. - L. Bauer, P. -

(1) Deze jaarwedden komen ten laste der bijzondere begrooting van
de Rijks-bedelaars-gestichten.
(2) Het getal C o In munie anten is in dat van B a a k begrepen.
4

so
aeboren 182'2. - GewUd 1854. - Benoemd 1865. 1 600.
VORDEN. (ff. Antonius van Padua.) Zutphen. 300. - J. D. de
Bruin, P. - 1822-1845-1861. - i 400. - A. Bruggelink , n. - 1827-1858-1872.
VREtSWIJK. (H. Barbara.) Montfoort. 586. - J. van der Heijden ,
P. - 1830-1855-1867. - f 400.
VRIEZENVEEN. (H. Antonius Abt.) Almelo. 225. - P. J. Tasset,
P. - 1830-1856-1869. - 1 600.
WAGF.NINGEN. (H. Joannes Geboorte.) - Bllkerk te REMO:M.
(H. Maria Ilemeluaart.) - Arnhem. 1226. - J. A. Taabe,
P. - 1805-1827-1837. - 1 600. - W. H. van
Leeuwenberg, x. - 1837-1863-1871. - 1 100.
WARREGA. (H. Martinus.) Leeuwarden. 240. - H. Harbers, P. 1830-1853-1866. - 1 600.
WEERSELO. (H. Remigius.) Almelo. 750. - H. Booret, P.
f 400. - J. A. Koopmans , -1805346. K.
- 1839-1866-1870. - f 100.
WEGDAM 2 te HENGEVELDE. (U. Petrus en Paulus.) Oldenzaal.
1000. - A. te Welscher,, P. - 1812-1839-1871. 1 400. - J. T. Hofman , K. - 1845-1869-1871. 1 100.
, WEHL. (H. Martins.) Zutphen.. 1667. - C. Kleve , P. -18141841--1852. - 1 400. - L. W. Brugman , x. -1839-1862--1871. - 1 150.
WERKHOVEN. (H. Maria Hemelvaart.) Montfoort. 476. - J. Wielakker,, P. - 1808-1841-1857. - 1 400.
WESTERVOORT. (H. Werenfridus.) Doesborgh. 620. - J. T. Vaalman , P. - 1816-1841-1851. - 1 400.
WIERDEN. (H. Joannes de Dooper.) Almelo. 469. - A. L. van
den Bosch, P. -- 1830-1859-1871. - 1 500.
WIJRE. (DE BOERHAAlt.) (II. Willibrordus.) Deventer. 800. H. Maas, P. - 1798-1828-1844. - f 400. - J. A.
W. Boomhouwer,, K. - 1836-1865-1866. - f 100.
WIJHE. (H. Maria Onbevlekte Onlvangenis.) Deventer. 320. - E.

51
l3rugman, P. - Geboren. 1833. - Gewijd 1857. Benoemd 1869. - 1 400.
WIJK-BIJ-DITURSTEDE. (H. Joannes de Dooper.)

Openbare kapel

op de begraafplaats. Wijk-bij-Duurstede. 1200. - L.
C. Velthujjsen, P. - 1800-1826-1848. - f 400. B. C. H. Munninghoff, K. - 1843-1869-1871.- 1100.
WIJNBERGEN. (II. Martinus.) Zutphen. 320. - C. de Jong,r.1826-1853-1867. - 1 400.
WIJTGAARD. (H. Maria Hemelvaart.) Leeuwarden. 401. - J. H.
von Schelve, P. - 1803-1828-1852. - 1 400.
WINSCHOTEN. (H. Vitus en Gezellen.) Gron. en Assen. 350. J. de Haan, P. - 1835-1858-1871. - f 500.
WINTERSWIJK. (H. Jacobus.) - Bijkerk te MEDDO. (H. Joannes
de Dooper.)
-

Groenlo. 769. - J.

M. van

Oppenraaij, P.

1828-1852-1863. - 1 600. - H. F. Schoemaker,
- 1840-1865-1865. - 1 100.

WOLVEGA. (H. Franciscus.) Heerenveen. 375. - L. B. Mulder ,
P. - 1819-1844-1859. - 1 400.
WORKUM. (H. Werenfridus.) Leeuwarden. 800. - G. ,J. F. Drenth ,
P. - 1825-1851-1870. - 1 400. - J. H. Mol , K.
-

1840-1863-1870.

f 100:

WOUDSEND. (H. Michael.) Heerenveen. 197.

F. J. L. Nieuwenf 400.
ZANDBERG. (H. Joseph.) Gron. en Assen. 1200. - A. H. Timans
huis , p . - 1821-1848-1858.

P. - 1821-1854-1866. - 1 800. - Zie APELERKANAAL.
ZEDDAM. (H. Oswaldus.) Doesborgh. 1030. - J. Hulshof, P. 1822-1847-1868. - 1 400. - C. G. Muiteman , K.1846-1869-1869. - f 100.
ZEIJST. (H. Joseph.) Montfoort. 698. - H. A. J. Peters, P. 1830-•1856-1869. - f 400.
ZEVENAAR. (II. Andreas.) Doesborgh. 1282. - J. Rikmanspoel,
P. - 1826-1850-1866. - f 300. -- J. Miltenburg,
x.

1837-1865-1871. - f 100.

ZIEUWENT. (H. Werenfridus.)

Bjjkerk te HARREVELDE. (H.
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Agatha.) - Groenlo. 1488. - W. H. Jansen, P. - Geborett
1800. - Gewjjd 1824. - Benoemd 1839. - 1 400. E. A. J. Engbers, K. - 1838-1864-1864. - f 100.
- H. J. Rutjes , K. - 1842-1867-1868. - f 100.
ZUIDHORN. (H. Joseph.) Gron. en Assen. 150. - J. J. A. P. F. S.

Ledel , P. - 1811-1836-1868. - 1 600.
ZUTPHEN. (H. Joannes de Dooper.) Zutphen. 1750. - H. R. Hu-

berts , P. - 1802-1824-1838. - f 600. - F. C. de
Hosson , K. - 1840-1866-1868. - 1 100. - J. G.
ten Bokum , K. - 1842-1867--1869. - 1 100.
ZWOLLE. (H. Maria Hemelvaart.) - Openbare kapel op het A-PLEIN.

(Zeven Weeen van Maria.) - Zwolle. 2030. - O. A. Spitzen , P. - 1823-1846-4866. - 1 600. - J. A. Verstege , K. - 1832-1861-1864. - 1 100. - P. E. 14.
Bosman , K. - 1834-1860-1872. - 1 100.
ZWOLLE. (H. Michael.) - Openbare kapel op de begraafplaats. Zwolle. 2000. - G. Roelofs, P. - 1821-1847-1865. --1 600. - W. F. Eisen , K. - 1840-1864-1865. / 100. - F. W. Tschiersehke , K. - 1838-1866-1872. - 1 100.
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110,400.00

1,400

Heerenveen

.

.

.

.

*17

*17

3

*17

2

* 7,900 00

200

Leeuwarden .

.

17

17

10

17

10

8,400.00

1,000

Montfoort .

.

.

14

14

10

13

8

5,400.00

800

Naarden.

.

.

.

14

14

12

14

10

5,800.00

1,000

Oldenzaal .

.

.

15

15

16

15

16

6,600.00

1,600

Wijk-bij-Duurstede

16

16

11

16

11

7,150.00

1,150

Zutphen.

.

.

.

20

20

6

20

5

8,200.00

550

.

.

.

.

*20

*20

10

*20

10

*11,900.00

1,000

Totaal

.

.

260

260

186

119,991.47

18,451

Zwolle

-218

—
168

t Hieronder begrepen twee R e c tor a ten en twee Rectors.
u
een Rectoraat en een Rector.
I,
*
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PROVINCIES-GEWIJZE INDEELING
DEB

VOORGAANDE RECAPITULATIE.

Getal
BEDRA G

t
0
5

PROVINCIEN.

Dienst doende

en

,

g

Rijksjaarwedden
voor

0

".:

g

2,

,

o
r:
o

..4

1

Z1

1:'1

C''

q

voor

ul

on

g
.4
.

"ti:

der
RIJKWAARWEDDEN

.

7.

A
15

o4

4

N

Gulden.

Gold.

Gelderland . .

89

89

58

88

53

38,191.47

5,951

Zuidholland ..

4

4

4

4

4

1,800.00

450

Noordholland

.

8

8

6

8

6

3,400.00

600

Utrecht. .

.

42

42

47

41

38

18,400.00

4,450

Friesland . . .

29

29

12

29

11

13,800.00

1,100

Overijssel. • .

*64

*64

47

*64

44

*30,300.00

4,400

. .

§16

§16

10

416

10

§ 7,500.00

1,100

Drenthe . . .

*8

*8

2

*8

2

* 6,600.00

400

Groningen

Totaal .. .

260

260

186

258

168

119,991.47 18,451

* Hieronder begrepen een Re c t or a a t en een R•e c t o r.
twee Rectoraten en twee Rectors.
it
It
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RANGSCHIKKING
DER VOORMELDE JAARWEDDEN NAAR DE HOEGROOTHEID
VAN DERZELVER BEDRAG.

Pastoors.

Kapellaans.

Totaal.

ft

1

900.00

11

2

800.00

II

8

6,400.00

630.87 (1)

11

1

630.87

HOEGROOTHEID.

BEDRAG.

Gulden.

Gulden.

1,300.00

600.00

5

*

1,300.00
1,800.00

*

li

56

33,600.00

550.00

II

1

550.00

500.00

ii

8

4,000.00

1,

174

69,600.00

u

1

310.60

400.00

17

310.60 (2)
301.00 (3)

u

1

1

46

1

47

200.0

u

1

1

200.00

150.0

I/

23

23

3,450.00

100.0

u

142

142

14,200.00.

2

18

20

u

260

186

446

300.00

Niet bezoldigd

Totaal

.

.

301.00
§

2,100.00

138,442.47

* Hieronder begrepen twee Rector s. § Hieronder twee R e c to r s.
(1)
u
u
eene competentie van f 30.87.
(2)
ft
tt
tt
ft
a - 10.60.
u
(3)
u
I/
u
n
- 1.00.
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P ERSONEEL
DER

VAN HET

BISDOM VAN HAARLEM.
(1 October 1872.)

BISSCHOP.
Z. D. H. Mgr. GERARDUS PETRUS WILMER *. Resideert te
Haar/on. Geboren te Boxtel (Noordbrabant) 22 November
1800. — Priester gewijd 8 September 1824. — Benoemd tot
Bisschop van Haarlem 4 Mei 1861. — Geconsacreerd te Haaren
(Noordbrabant) 23 Junk 1861.

VICARIS-GENERAAL.
HENRICUS VAN BEEK , Geheim kamerheer surnumerair van
Z. H. Paus Pius IX, Proost van het Kathedraal-Kapittel,
Deken van Haarlem en Pastoor der Kathedrale kerk aldaar.
Geboren te Amsterdam 24 Maart 1816. — Priester gewijd 16
October 1842. — Benoemd Vicaris-Generaal 22 April 1862.

SECRETARISSEN VAN HET BISDOM.
JOANNES FRANCISCO'S VREGT, Kanonik van het. KathedraalKapittel. Geboren 1822. — Priester gewijd 1846. — Benoemd
29 September 1854.
JACOBUS JOANNES GRAAF. - Geboren 1839. — Priester gewijd
1862.

Benoemd 30 September 1862.
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KATHEDRAAL KA PIVrEL.

PROOST.

HENRICUS VAN BEEK, Vicaris-Generaal enz. Geboren 1816. —

Gewijd 1842. — Benoemd 1870.

KANONIKEN.
JOANNES MATTHIAS UzERHANs, Oud-Pastoor te Amsterdam

(H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) — 1815-1838-1859.
FRANCISCUS THEODORUS FRANKEMOLLE , Pastoor te Haarlem.

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

Warmond. — 1816-1841-1861.

JOANNES FRANCISCUS VRECHT , 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 to Amsterdam. (H. Petrus en Paulus.)

— 1816-1840-1867.
GEORGIUS FRANCISCUS DRABBE , Regent van de onder-afdeeling

van het Seminarie te Warmond. — 1828---1854--1870.
BALTHASAR DE GROOT , Deken vau Beverwijk enz. 1805—

1833-1870.
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DEKENS.
DEKENA AT.

Henricus van Beek, Geheim kamerheer surnumerair van Z. H. Paus Pius IX, Yicaris-Generaal, Proost van
het Kathedraal-Kapittel en Pastoor der Kathedrale kerk te
Haarlem. — Geboren 1816. — Gewijd 1842. — Benoemd 1861.
ALKMAAR. Joannes Henricus Ruscheblatt, Pastoor te Alkmaar.
(H. Laurentius.) — 1827 - 1853 - 1870.
ALPKEN. Caspar Adolphus Mols, Pastoor te Leimuiden. —
HAARLEM.

1807-1832-1861.
Henricus van Luenen, Pastoor te Amsterdam.
(H. Catharina.) — 1813-1837-1867.
BEVERWIJK. Balthasar de Groot, Pastoor te Beverwjjk.
1805— 1833-1853.
DELFT. Philippus Wilhelmus van Oorte , Pastoor te Delft, (H.
Hypolitus.) — 1826-1850-1871.
GOUDA. Henricus Franciscus van Lith, Pastoor te Gouda (H.
Maria Hemelvaart.) — 1822 - 1848 - 1871.
's GRAVENHAGE. Gerardus Eisen, Pastoor te 's Gravenhage.
(H. Theresia.) — 1801-1824-1863.
Hoops. Martians Gerardus Scheefhals, Pastoor te Hoorn. —
1826-1852--1869.
LEIDEN. Arnoldus Cornelius Quant, Oud-Pastoor te Leiden. —
1802-1826-1853.
MIDDELBURG. Jacobus Adrianus Everstein, Pastoor te Goes,
— 1822-1848-1871.
NOORDWIJK. Nicolaas Adam Frink , Pastoor te Warmond. —
1815-1839-1870.
OUDERKERK. Paulus Andreas Claasen, Pastoor te Ouderkerk.
1825-1850-1870.
PURMERENDE. Joannes Lambertus Bekker, Pastoor te Purmerende. — 1804-1828-1853.
ROTTERDAM. Gerardus Georgius Bongaerts * , Buitengewoon
Geheim Kamerheer van Z. H. Paus Pius IX en Pastoor
te Kralingen. -- 1799-1822-1863.

AMSTERDAM.
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Antonius Gerardus Schweitzer, Pastoor te Schagen. —
Geboren 1833. — Gewijd 1858. — Benoemd 1871.
WERVERSTIOEF. Antonius Ferdinandus RanshuUsen, Pastoor te
Wognum. — 1824-1850-1869.
ZOETERWOUDE. Caspar Josephus Martinus Bottemanne, Pastoor
te Zoeterwoude. — 1823-1846-1861.
SCHkGEN.

BISSCHOPPELIJK SEMINARIE.
Hoofdafdeeling: Warmond.
President.

P. M. Snickers, Kanonik.

Geboren.
1816

Gewijd.
1841

Benoemd.
1869

1815
1833
1826
1828
1838

1840
1857
1850
1852
1863

1853
1861
1861
1864
1871

1828

1854

1869

1831
1837
1831
1841
1838
1842
1840
1845
1845
1847
1845
1845

1862
1864
1864
1865
1863
1866
1865
1869
1870
1870
1870
1869

1862
1864
1864
1866
1867
1869
1869
1869
1870
1871
1871
1872

Professoren.

P. van der Ploeg, Geheim
Kamerheer-Surnumerair van
Z. H. Pans Pius IX.
H. J. J. Prenger.
J. W. L. Smit.
J. de Brujjn.
C. Bouman.
Onderafdeeling: Voor/iout.
Regent

G. F. Drabbe, Kanonik.
Professoren.
J. A. de RUk.
L. H. Borking.
D. Staas.
A. M. C. van Cooth.
P. van der Valk.
H. J. van der Burgh.
A. I.C. Corbiêre.
M. J. A. Lans.
A. Rijk.
P. M. J. Lurasco.
W. Brouwer.
M. A. van Zanten.
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DIENSTDOENDE GEESTELLIKEN
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, bijkerken en openbare kapellen, 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 Rijksjaarwedde aan die betrekking verbonden ,
een en ander opgeMaakt op den lsten
October 1872.
AARLANDERVEEN. (H. Petrus en Paulus.)

Alphen. 345. — A. J.
Brouwer, P. - Geboren 1832. — Gewijd 1857. —
Benoemd 1871. — f 400.
AKERSLOOT. (H. Jacobus.) Beverwijk. 388. — J. H. Muller, P. —
1831-1858-1871 — f 400.
ALKMAAR. (H. Laurentius.)' Alkmaar. 1550, — J. H. Ruscheblatt ,
P. - 1827-1853-1870. — f 600. — J. A. G. Volkers ,
x. — 1832-1856-1862. — 150. — F. J. Poelhekke,
x.
1846-1870-1870. — 150.

(1) Het getal Communicant en is dat der telling van 1870.
(2) De betrekking van Pastoor, Rector, Kappellaan en
A ssistent is aangeduid door de letters P, R, x en A.

AttcmAAt. (H. I)ominicus.) Alkmaar. 1600. - H. Bloem, P. Geboren 1820. - Gewijd 1851. - Benoemd 1871. f 600. - A. Gijsbers, K. - 1827-1853-4865. [150. - G. van Kessel, x. --1835--1863--1870. -1.150.
ALPIIEN. (H. Bonifacius.), Alphen. 810, - J. P. J. van Zeijl, P.
-

1810-1836-4851. - 1 400. - G. H. Rengs, K.

- 1844-1869-1872. - 1 100.

AMSTERDAM. (H. Nicolaus.) - Hulpkerk (H. Anna.) - Amsterdam.
3600. - J. H. van Born, P. - 1819-1812-1856. / 600. - L. P. A. Gompertz, K. - 1836-1862-1866. - f 150. - J. R. Brouwer, c. - 1839-1864
-1870. - f 150. - H. W. van Hooff, K. - 18461869-1871. - 1 150.

(H. Antonius van Padua.) - Hulpkerk. (H. Fran-

AMSTERDAM.

ciscus.) - Amsterdam. 3850. - J. J. Burgmejjer, P. 1812-1844-1866.- f 600. - J. de Bie, K. - 1823
-1849-1864. - 1 150. - G. A. Hoeben, K.
f 150. - A. L. Brunott, x.-183546. 1825--1849--1868. - 1 150. - J. H. A. de Veer,
lc - 1817-1844-1859. - H. W. J. van Hertum,
K. - 1836-1860 L-1866. - K. G. Bohnen, K. - 1834
1861-1868. - F. Schreurs, K. - 1811-1839-1871.
AMSTERDAM.

(H. Willibrordus.) Amsterdam. 8000. - C.L.Rijp,
J. Vernieuwe,

P. - 1821-1845-1870. - 1 600. - J.

K. - 1840-1863-1863. - f 150. - B. J. Bekkers,

K. - 1844-1868-1869. - 1 150. - H. W. Klauwers ,
x. - 1839-1865-1870. - 1 150. - J. L. A. Kerschner, K. - 1839-1866-1871.
AMSTERDAM.

(H. Catharina.) Amsterdam. 5054. - H. van

Leunen, P. - 1813-1837=-1858. -- 1 600. - J. G.
Rock, K. - 1833-1864-1866. - 1 150. - Jhr. H.
C. J. M. van Nispen tot Sevenaer, K. -1836-18631867. - 1150. - L. C. L. Eijgenraam, lc --1846-1870-1871. - f 150. -G. W. Schuijt, K. -1819-1842-1867.F. T. H. van Outrop, K. - 1834-1857-1869. -
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3. G. Heeres, K. - Geboren 1835. -Gewtjd1862.Benoemd 1872. - W. Hung, A. -- 1839-1864-1871.
1 150.
NB. In deze paroehie is eene algemeene hulpkerk op
het Bagjjnhof (H. Joannes ,en H. Ursula.) - J. A.
van den Akker, R. - 1825-1849-1861. - W.
A. van Worcom, K. - 1844-1867-1870. B. ` H. Klonne , A. - 1834-1859-1870. - W. F.
Roozen, A. - 1843-1869-1872.
AMSTERDAM. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Amsterdam. 4350. H. Schluter, P. - 1828-1853-1870. - f 600. J. H. Bekker, K. - 1821 - 1851-1859. - f 150. L..E. Jansen, K. - 1842-1867-1867. - f 150. J. H. Eeuwens, a. - 1843-1870-1872. - 1 150. M. P. Kreijns, x. - 1841-1866=-1867.
AMSTERDAM. (H. Ignatius.) - Hulpkerk. (H. Franciscus laverius.) - Amsterdam. 5260. - A. B. de Wit, P. 1823-1856-1861. - 1 600. - J. Loeffen, K. 1809-1833-1851. - 1 150. - A. W. Verweerd,
K. - 1834-1865-1868. - 1 150. - P. J. van de
Goorbergh, K. - 1823-1853-1872. - f 150. - J.
H. Smits, K. - 1818-1842-1854. - J. J. Schutte,
K. - 1810--1839-1855. - A. A. Weetink, K. -1831-1855-1866. - H. N. Verweerd, K. - 18351865-1871. - J. van Helvoort, K. -1833-1869-1871.
AMSTERDAM. (H. Dominicus.) - Hulpkerk (H. Thomas van Aquinen.) - Amsterdam. 3020. - H. W. Sara, P. - 18091844-1860. - 1 600. - W. L. van der Putten, K. -1817-1847-1856. - 1 150. - A. van der Geest, K.
- 1838-1863-1870. - 1 150. - J. J. G. Clasquin,
K. - 1828-1853-1870. - f 150.
AMSTERDAM. (H. Auguslinus.) Amsterdam. 2500. - W. Hoorneman , P. - 1818-1841-1860. - 1 600. - H. Narens,
K. - 1822-1845-1863. - 1 150. - J. van Eert, K.
- 1839-1868-1869. - f 150. -- J. Verkujjlen, K.
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Geboren 1839. - Gewijd 1868.- Benoemd 1870. - f 150.
Hulpkerk (H. Joseph.) Amsterdam. 2000. - H. Poppen , P. - 1816-18401861. - f 600. - G. E. S. van der Ven , K. - 1838
-1863-1866. - 1 150. - A. J. F. J. de Bouter,, K.
- 1843-1867-1867. - 1 150. - J. J. Mes , K.
-183647.
1 150.
NB. In deze parochie is eene algemeene hulpkerk op de
Keizersgracht. (0. L. V.) - H. E. H. Deckers, B.
- 1821-1847-1868. - G. W. van der Wielen ,
K. - 1800-1823-1868. - A. Hengst , K. -1815-1838--1868. - C. M. A. L. Wulfingh , K. -1838-1862--1870. - C. J. Hultermans , K.
-183760.JBtoVarwek,
K. -1816-1840-1871. - J. H. Koemans, K. -- 1811-1835--1871.
AMSTERDAM. (Buiten de Vesten.) (H. Nicolaus.) Amsterdam. 1300.
- N. Husing, P. - 1819-1842-1870. -- 1 600. J. W. Zutphen, K. - 1844-1869-1869. - f 150. P. J. Korstenbroek , K. -- 1849-1872--1872.
AMSTERDAM. (Buiten de Vesten.) (H. Willibrordus.) Amsterdam.
1003. - J. D. G. Wubbe , P. -1825-1849--1856. f 600. - P. L. Poels , K. --1841-1866-1872. - f 150.
ANNA PAULOWNA. (H. Maria Praesenjatie.) Schagen. 126. - C. F.
Philippona , e. - 1834-1860-1869. - 1 600.
ASSENDELFT. (H. Odulphus.) Beverwijk. 1045. - H. H. Peeperkorn,
P. - 1827-1850-1870. - f 400. - W. van Rijn, K.
- 1845-1871-4872. - f 100.
BEEMSTER. (H. Joannes de Dooper.) Purmerende. 720. - S. den
Eisen, P. - 1825-1849-1869. - f 400.
BERGEN. (H. Petrus en Paulus.) Alkmaar. 494. - C. Scheiberling,
P. - 1833-1858-1870. - f 400.
BERGSCHENHOEK. (H. Willibrordus.) Delft. 425. - J. Sehut , P.
- 1804-1831-1851. - f 400. - W. Gaal , A. --1837--1870--1872.
AMSTERDAM. (II. Petrus en Paulus.) -
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Delft. 580. - M. van Rijn P. Geboren 1825. - Gewijd 1848. - Benoemd 1863. f 400.

BERKEL. (H. Maria Geboorte.)

Haarlem. 1450. - J. C. H. Mur6 , P. 1828-1853-1867. - 400. - H. W. Strijdhout, K. 1846-1871-1871. - f 100. - N. N. , K. -1 100.
BEVERWIJK. (H. Agatha.) Beverwijk. 1296. - B. de Groot, P. -1805-1833-4851. f 400. - J. P. Gallenkamp,
K. - 1841-1867-1867. -1 100.
BLEISWIJK. (H. Maria Visitatie.) Delft. 310. - G. L. VrOeillen
P. - 1828-1856-1869. -1 400.
BODEGRAVEN. (II. Willibrordus.) Alphen. 789. - J. M. van de
Ven, P. - 1825-1853-1871.
f 400. - J. H.
Smeele , K. - 1842--1870-1871.
1 100.
BOSKOOP. (H. Joannes de Dooper.) Gouda. 350. - J. P. M. van
der Heyden , P. - 1832-1856-1866.
f 400.
BOVENKARSPEL. (H. Martinus.) Hoorn. 516. - M. van den Broek ,
r. - 1817-1850-1868. - f 400. - N. N. , A. ( 100.
BERKENRODE. (H. Bavo.)

BOVENKERK. (H. Urbanus.)
P. -

Ouderkerk. 400. - J. W. Brouwers ,
1831-1855-1871.
f 400.

BRIELLE. H. Martelaren van Gorkum.)

Delft. 386. - J. W. van
1822-1849-1857. - f 600.
BUITENVELDERT. (H. Augustinus.) Ouderkerk. 565. - W. J. van
Campen 7 p
.,- 1827-1853-1869. - f 400.
CASTRICUM. (H. Pancratius.) Beverwijk. 756. - H. J. Meuwsen,
P. - 1802-1837-1844. f 400. - P. J. van Schie,
A. - 1848-1871-1872. - f 100.
CROMMENiE.
Petrus banden.) Beverwijk. 480. - J. C. van
Grossel , r.
1831-1857-1870.
f 400.
DELFSHAVEN. (H. Antonius Abt.) Rotterdam. 880. - C. T. ter
Maat , P. - 1820-1846-1864.
f 400. - A. F.
Kuipers,
- 1840-1868-1872. - 100.
DELFSHAVEN. (H. Joseph.) Rotterdam. 500. - J. Koekhoven ,
r.
1830-1857-1869. -1 400. - G. H. Holt,
Saagsveldt,

P. -
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K. - Geboren 1832. - Gewijd 1868. - Benoemd

1871. - f 150.
DELFT. (H. Joseph.) Delft. 3615. - W. Strik, P. - 1822-

1847-1869. - f 600. - C. J. van Zutjlen , K. 1836-1867-1871. f 150. - J. H. P. van Berkel ,
K. - 1843-1867-1871. - f 150. - B. P. &Matmann , A. - 1840-1867-1871.
DELFT. (H. Hypolitus.) Delft. 2500. - P. W. van Oorte, P.
f 600. - A. H. Tachi, K. -- 1837
-182650.
-1861-1867. - 1 150. - W. van Stee , K. ---18461869-1869. - 1 150.
DIEMERBRUG. (B. Petrus banden.) Ouderkerk. 340. - J. H. Kappelhof,, P. - 1829-1854-1870.
f 400.
DORDRECHT. (II. Bonifacius.) Rotterdam. 2165. - L. C. Spoorman , P. - 1825-1849-1865. - / 600. - W. C.
Koevoets, K. - 1840--1863--1870. - 1 150. - A.111.
M. Q. Swildens , K. - 1841-1865-1872. - f 150.
DUIVENDRECHT. (H. Urbanus.) Ouderkerk. 200. - H. J. H. Rnseheblatt , P. - 1829-1855-1869. - f 400.
EDAM. (II. Nicolaus.) Purmerende. 450. - C. J. Haan, P. 1834-1861-1872. - f 600.
EGM0NDEN. (ll. Adelbertus.) Alkmaar. 660. W. Janmaat , P. -1824--1850-1861. - f 400. - A. H. Hulsker,, K. ---1847.1871-1871.
ENKHUIZEN. (H. Franciscus Xavcrius.) Hoorn. 457. - J. F. van
Rooselaar,, P. - 1832-1857-1870. - f 400.
GOES. (Il. Maria Magdalena.) Middelburg. 926. - J. A. Everstetin ,
P. - 1822-1848-1864. - / 400. - A. C. Hoog-

straten , K. - 1843-1867-1867. - f 100.
GOORN. (H. Maria Rozenhrans.) Werfershoef. 490. - A. Jansen,
P. - 1822-1848-1871. -- f 400.
GOUDA. (H. Maria Ilemelvaart.) Gouda. 1500. - H. F. van Lith ,

r. - 1822-1848-1871. - f 600. - A. Rutten , K.
- 1837-1863-1872. - f 150. - J. G. Bongaerts ,
K. - 1843-1867-1872.
5
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GOUDA. (H. Joseph.) Gouda. 2103. - A. F. Ranshuijsen, P. -

Geboren 1808. - Gewjjd 1831. - Benoemd 1847. 1 600. - B. G. Schuurs, K. - 1824-1853-1864. 1 150. - R. T. H. Lucassen, K. - 1822--1847-1866.
- f 150.
' s GRAVENHAGE. (H. Jacobus de Meerdere.) - Hulpkerk (H. Maria
ten Hove.) - 's Gravenhage. 2510. - J. J. Rioche, P. -1827-1851-1864. - f 600. - J. D. Lootjaard, K. 1841-1865-1865. - 1 150. - J. Geenen, K. 1842-1866-1869. - / '150. - A. R. G. Feijen, K.
1841-1865-1871. - H. Vogels, A. - 18421867-1872.
's GRAVENHAGE. (H. Anlonius van Padua.) 's Gravenhage. 3650. L. J. Straman, P. - 1810-1833-1862. - 1 600. J. C. Broekmejjer, K. - 1823-1853-1862. - / 150.
- G. J. J. Tollenaar, K. - 1832-1858-1869.-1150.
- W. Verniel, K. - 1840-1865-1868. - J. F. Bottenhorn , A. - 1822-1848-1849.
' S GRAVENHAGE. (II. Willibrordus.) 's Gravenhage. 2297. - P. G.
Schagt, P. - 1804-1831-1853. - 1 600. - H. A.
Horning, K. - 1841-1868-1870. - f 150. - N. J.
Smeulders, K. - 1836-1861-1870. - 1 150. - J.
Vermeulen, K. - 1833-1857-1866. -- 0. van der
Meer, A. - 1847-1872-1872.
' S GRAVENHAGE. (H. Theresia.) 's Gravenhage. 3840. - G. Elsen ,
P. - 1801-1824-1836. - 1 600. - J. G. Wansink ,
K. - 1818-1842-1856. - f 150. - H. J. H. Martinen, x. - 1828-1860-1864. - f 160. - C. J. J.
Wilde, K. - 1823-1857-1869. - f 160. - P. Prin.

zen, x. - 1822-1856-1872. - J. H. van Mierlo,
..)„ - 1817-1849-1863.
' 18 GRAVENHAGE, (II. Joseph.) 's Gravenhage. 1333. - B. van
Buuren, P. - 1834-1858-1867. - f 600. - P. C.
Wjjtenburg, x. - 1848-1871-1872.
GRoNNENDIJK, (HAZERMVOUDE,) (H. Bernardus.)Zoeterwoude. 300.
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- F. H. Bosmans, P. - Geboren 1828. - Gewijd
1851. - Benoemd 1856. - f 400.
GROOTEEROEK. (IL Joannes de Dooper.) Hoorn. 623. J. Debets
P. - 1823-1847-1857. - 1 400.
HAARLEM. (H. Joseph.) Haarlem. 2660. - H. van Beek, P. 1816-1842-1861. - j 600. - J. J. van Leipsig , 1840-1863-1863. - f 150. -- A. W. Seholte, K.
f 150. - T. P. C. Sarter, K.
-18426.
- 1846-1871-1872. - f 150. - C. Zandvliet , 1837-1861-1863.
HAARLEM. (H. Antonius van Padua.) Haarlem. 2625. - P. A.
Sprengers, P. - 1808-1837-1845. - f 600. - N.
A. A. Aussems, - 1830-1853-1870. - f 150. A. J. Greeve, K. - 1834-1858-1871. - 1 150. •
HAARLEM. (H. Dominicus.) -Hulpkerk. (H. Thomas van Aquinen.)

Haarlem. 1772. - F. T. Frankemizille, P. - 18071830-1843. - 1 600. - P. J. Thunnissen, K.- 1842
-1867-1870. -- 1 150. - J. F. Bernsen, K. -1837
-1863-1872. - 1 150.

-

HAARLEMMERMEER. (H. Joannes de Dooper.) Haarlem. 745. -

H. L. Sloots, P. -- 1837-1861-1872. - 1 600. S. Witte, K. - 1844-1872-1872. - 1 100.
HA ARLEMMERMEER. (II. Franciscus van Sales.) Haarlem. 683. H. P. Smeele, P. -- 1833-1859-1870. - 1 600.
HA ARLEMMERIVIEER. (II. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Haarlem.

700. - J. J. Bruijstens, P. - 1830-1856-1863.

600.

-f

Openbare kapel op de HooaS TRAAT. (O. L. hr. Zuivering.) - Gouda. 554. - M.
Bernsen, P. - 1828-1853 -1866. - 1 400.

HAA$TRECRT. (H. Barnabas.)

H/ANSWEERD. (H. Maria Onbevlekle Ontvangenis.) Middelburg. 260.

P. J. Koekhoven, P. - 1834-1861-1871. - 1 400.
HAZERSWOUDE. (H. Engelen I3ewaarders.) Zoeterwoude. 372. -

1810-1834-1844. - f 500.
A. W. van Zon, P.
- G. J. Wiegman, A. - 1838-1866-1871.

68
Beverwijk. 740. - H. G. van Wijk ,
Geboren 1806. - Gewijd 1832. - Benoemd
1842. - f 400.
' S HEERENHOEK. (H. Willibrordus.) Middelburg. 1037. - F. H.
M. Wennen, P. - 1825-1851-1871. - f 400. - J.
Fit, K. - 1838-1870-1870. - f 100.
HEERIIITGOWAARD. (11. Dionysius.) Alkmaar. 570. -- H. T. van
Deyl, P. - 1823-1851-1867. - / 400.
HEILO. (It. Willibrordus.) Alkmaar. 503. - J. B. F. Roelvink,
P. - 1824-1848-1866. - / 400.
HEINKENSZAND. (H. Blasius.) Middelburg. 597. - P. Anstoots,
P. - 1822-1853-1860. - f 400.
HELDER. (DEN) (H. Petrns en Paulus.) Schagen. 2200. - J. S.
van Buchem , P. - 1806-1834-1847. - f 600. H. A. J. Damen, K. - 1835-1865-1865. - f 150.
- P. J. J. Scheffer, K. - 1844-1869-1869.- f 150.
HELLEVOETSLITIS. (II. Antonius van Padua.) Delft. 187. - F. A.
Koevoets, P. - 1830-1857-1869. - 1 600.
HILLEGOM. (H. Martinus.) Noordwijk. 820. - B. Kerstens, P. 1815-1841-1848. - f 400. - F. T. M. Buhrs, K.
- 1842-1871-1872. - f 100.
HooGmADE. (H. Maria Geboorte.) Leiden. 457. - A. Driessen,
P. - 1838-1866-1872. - f 400.
IlooGwou p. (II. Joannes Geboorte.) Werfershoef. 540. - C. van
Staveren, P. - 1824-1850-1861. - f 400.
HOORN. (H. Cyriacus.) - Hulpkerk (H. Franciscus van Assisiê.)
I,
Hoorn. 1944. - M. G. Scheel hal s, P. - 1826-18521868. - f 600. - P. J. Lucassen, K. - 1835-1861
-1868. - 1 100. - G. F. Schluter, x. - 1837-18631870. - 1 100. - J. L. Schakers, u. - 1842-1868
-1871. - f 100.
Iraq:num. (H. Sebastianus.) Purmerende. 233. - T. Bennis, P.
- 1826-1851-1863. - 1 500.
KATWIJE. (H. Joannes Geboorte.) Leiden. 300. - B. H. Brinkman, P. - 1826-1853-1864. - f 600.
HEM:MEEK. (H. Laurentius.)
P. -
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Delft. 490. - G. van den Bosch , P. Geboren 1804. - Gewtjd 1835. - Benoemd 1852. f 400. - C. H. L. Kral, A. - 1846-1872-1872.

KETHEL. (H. Michael.)

KOUDEKERK. :(RIIIJNDIJK.) (Ii. Michael.) Zoeterwoude. 483. -

C. J. van de Laar , r. - 1820-1847-1864. - /400.
918.- G. G. Bongaerts *,
P. - 1799-1822-1832. - f 400. - A. C. F. Mutsaers ,
x. - 1835-1861-1862. - ( 100.

KRALINGEN. (H. Lambertus.) Rotterdam.

KtrDELSTAART. (H. Joannes Geboorte.) Ouderkerk. 313. - W.

Liebregs, P.

-

1822-1857-1870. - f 400.
A.
1832-1860-1872. - ( 400. - N. N.,

KWA.DENDAMMR. (H. Bonifacius.) Middelburg. 600. -- J. T.

Heijligers , P.

-

K. - ( 100.
KWAKEL. (H. Joannes Geboorte.) Ouderkerk. 247. - C. Vasse,
P. -

1837-1861-1872. -

f

400.

LAMBERTSCIIAGEN. (DE WEERE.) (H. Lambertus.) Werfershoef.

500. - W. Alenbeek , P. - - 1826--1853--1865. - ( 400.
LANGENDIJK. (H. Joannes Geboorle.) Alkmaar. 503. - J.

Nabbeveld , P.

--

L. A.

1829-1855--1865. - f 400.

1797-1825--1839. - ( 400. - G. van Dijk , K. --

LANGERAAR. (H. Adrianus.) Alphen. 770. - P. C. Buijs , P.

1831-1856-1856. - 1 100.
LEIDEN. (H. Petrus.) - Hulpkerk. (II. Lodetvijk.) - Leiden.

2512. - L. van Wissen , P. - 1821-1848-1865.
600. - B. Dankelman , K. - 1836-1862-1864. 7-f 1 150. - J. P. G. Baede, K. - 1845-1869-1872. 1 150. -

W. J. van der Meer, K. -1839-1864--1866.

LEIDEN. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Leiden. 2200. - F.

P. M. Welters, P. - 1805-1830-1857. - f 600. J. Leurs , K. - 1822-1845 -1858. - f 150. - C.
Bordenave , K. - 1830-1857-1865. - f 150. - C. H.
Overmars, A. - 1825 2-1857 -1872.
LEIDEN. (II. Maria Hemelvaart.) Leiden. 2233. - J. Bots, P. 1824-1848--1863. - 1 600. - A. H. W. Kaag , K.
-- 1844-1869-1871. -- f 150. -- F. C. X. MOB-

70
mans, K. - Geboren 1840. - Gewjjd 1866. - Benoemd 1872. - f 150. - J. M. L. Mesker,, K. -1840-1866-1870.
LEIDSCHENDAM. (H. Petrus en Paulus.) - Openbare kapel op
de begraafplaats. (H. Agatha.) - Zoeterwoude. 907. C. Stolk , P. - 1799-1824-1848. - f 400. --- W. J.
A. Bots , K. - 1846-1870-1870. - 1 100.
LEIMUIDEN. (RHIJICSATERwOUDE) (H. Joannes de Dooper.) Alphen.
682. - C. A. Mols 7 p. - 1807-1832-1861. -1400.
- N, Wessels, K. - 1833-1865-1872. - 1 100.
LIMMEN. (H. Cornelius.) Beverwijk. 441. - L. Seholte , p. 1829-1854-1868. - f 400.
LISSE. (H. Agatha.) Noordwijk. 832. - H. T. van Vlasselaar,, r. 1820-1845-1871. - 1 400. - H. F. Coenen , K. --1843-1868--1871. - 1 100.
LoosptrINEN. (H. Maria Hemelvaart.) 's Gravenhage. 665. - J.
Westgeest , P. - 1800-1826-1840. - 1 400. - J. A.
van Leeuvien , A. - 1842-1871-1871. - 1 100.
LUTJEBROEK. (H. Nicolaus.) Hoorn. 400. - J. G. H. Geerlings,
r. - 1826-1852-1864. - 1 400.
MAASLAND. (H. Maria Magdalena.) Delft. - 300. - W. P. van
Maaseland , P. - 1811-1835-1858. - f 400. - P. J.
Buijs, A. - 1846-1871-1872.
MAASSLUIS. (H. Petrus en Paulus.) Delft. 272. - A. Naber, P. 1807-1832-1843. - 1 600.
MEDEMBLIK. (H. Martinu'.) Werfershoef. 690. - T. Liket , P. 1824-1850-1862. - 1 600.
MEIJE en ZEGVELD. (H. Maria Geboorte.) Alphen. 200. - J. J.
de Groot, P. - 1837-1862-1871. - ( 150.
MIDDELBURG. (H. Petrus en Paulus.) Middelburg. 1070. - P. C.
Groen , P. - 1818-1844-1853. - 1 800. - A. F.
Peters, K. - 1840-1870-1870. - 1 300. - Zie
VEERE.

MIDDELHARNIS. (H. Maria Hemelvaart.) Rotterdam. 211. -P.M.

H. Finkenflugel , P.

--

1836-1861-1870. - 1 500.
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MONNICKENDAM. (H. Nicolaus.) Purmerende. 550. - L. A. Gussen-

hoven , P. - Geboren 1822. - Gewijd 1846. - Benoemd 1861. - f 400.
MONSTER. (H. Adrianus van Hilvarenbeek en H. Jacobus Lacops ,
Martelaren.) 's Gravenhage. 554. - H. Bauer, P.
-18 -1849- 185.-f40.-JKim an,x.1830-1857-1870.
MOORDRECHT. (H. Joannes Onthoofding.) Gouda. 358. - A. J.
van der Drift, P. - 1826-1850-1858. - / 400.
MUIDEN. (H. Nicolaus.) Ouderkerk. 381. - J. G. Henkens, P. 1817--1841-185`2.
f 500.
NAALDWIJK. (H. Adrianus.) 's Gravenhage. 940. - J. A. Lazaar,,
P. -- 1820-1844-1870. - ; 400. - L. A. J. Schudelaro, K. - 1839-1864-1872. - f 100.
NEDERHORST DEN BEIM. (H. Maria Hemeluaart.) Ouderkerk. 355.
P. B. Vismans, P. - 1834-1859-1871. - / 400.
NES-EN-ZWALUWENBUURT. (H. Urbanus.) Ouderkerk. 466. - L.
Berk, P. - 1824-1851-1869. - f 400.
NIBBIXWOUDE. (H. Cunera.) Werfershoef. 470. - M. H. Kruijsen,
P. - 1808-1841-1863. - / 400.
NIEUWENDAM. (H. Augustinus.) Purmerende. 332. - G. J. Leferink, P. - 1808-1839-1848.
f 400.
NIEuwKooP. (H. Maria Hemelvaart.) -Alphen. 583. - A. A. van
Eyndhoven, P. - 1825-1851-y 1864. - f 400. - J.
- 1841-1870-1872.
Bakker,
NIEUWVEEN. (H. Nicolaus.) Alphen. 330. - H. Verstraaten, e. 1829-1856-1865. - f 400.
NOORDEN. (H. Martinus.) Alphen. 525. - T. F. Knaapen, P. -1821-1845-1852. - f 400.
NOORDWIJK, (H. Jeroen.) Noordwijk. 1035. -- P. F. Meijer, P.
- 1808-1831-1861. - [ 400. - N. N., K. - f 100.
NOORDWIJKERHOUT. (H. Victor.) Noordwijk. 700. - A. H. J. de
f 400.
Poorter, P. - 1813-1842-1851.
NooRD-ZIJPE. (H. Maria Visitatie.) Schagen. 497. - P. Slaman ,
P. -- 1827-1856-1871. - f 400.
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NOOTDORP. (11. Bartholomeus.) Zoeterwoude. 596. - P. C. T. Ma-

lingre, P. - Geboren 1826. - Gewijd 1852. - Benoemd 1864. - f 400.
OBDAM. (H. Victor.) Werfershoef. 501. - J. A. Trosde, r. 1823-1850-1870. - f 400.
OEGSTGERST. (H. Willibrordus.) Leiden. 554. - F. H.Mensing,
P. - 1820-1844-1851. - / 400. - J. H. Adams,
K. - 1837-1864-1870.
OOLTGENSPLAAT. (H. Maria Hemelvaart.) Rotterdam. 510. - J.
W. van Leeuwen, P. - 1828-1857-1870. - 1 400.
OOSTERBLOKKER. (H. Maria Visitatie.) Hoorn. 347. - T. Soot,
P. - 1803-1827-1846. - 1 400. - A. van Rijn ,
A. - 1841-1870-1870. - 1 100.
OSDORP. (H. Pancratius.) Haarlem. 400. - C. Ruigrok, r. --

1824-1850-1862. - f 400.
Oun-ADE. (H. Bavo.) Leiden. 385. - J. P. Wirtz, P. --1828-

1852-1863. - 1 400.
OuD-BEIJERLAND. (H. Antonius van Padua.) Rotterdam. 130. -

F. A. J. Tachi, P. - 1829-1855-1867. - 1 600.
OUDERKERK (aan den AMSTEL). (H. Ifrbanus.) Ouderkerk. 718.

- P. A. Claasen, P. - 1825-1850-1870. - f 400.
C. van der Jagt, K. - 1842-1870-1871. - 1 100.
OUDE TONGE. (H. Maria Hemelvaart.) - Openbare kapel op de
begraafplaats (H.H. Marlelaren van Gorcum.) - Rotterdam.
682. - A. H. J. Vos , P. - 1830-1856-1868. 1 400. - N. OW , K. - 1841-1865-1865. - 1 200.
OUDEWATER. (H. Franciscus van Assise.) Gouda. 1649. - W. van
Hoes, P. - 1826-1850-1866. - 1 400. - S. I.Roters, K. - 1822-1849-1853. - 1 100.
OUDORP. (H. Laurentius.) Alkmaar. 450. - J. B. Eulenbach, P.
- 1804-1830-1858. - 1 400. - C. Weaker, A. 1847-1872-1872. - 1 100.
OUD-VOSSEMEER. (H. Willibrordus) Middelburg. 296. - M. J.
Kerremans, P. - 1826-1849-1870. - f 400.
OVERSCIIIE. (H. Petrus banden) Rotterdam. 675. - J. J. Fren-
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trop, P. - Geboren 1828. - Gewijd 1855. -- Benoemd 1870. - f 400. - N. N., K. - f 100.
0 VERVEEN. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis) Haarlem. 1026. -

G. Sehoonderbeek , P. - 1810-1832-1854. - f 400.
- H. A. T. H. de KruUff, K. - 1838-1863-1870.
-

f 150.

OVEZANDE. (II. Maria Hemelvaart.) Middelburg. 482. - B. C. van
Straelen , e. - 1832-1859-1870.
PIJNACKER. (H. Joannes Geboorte.) Delft. 453. - B. A. van
't Rood, P. - 1824-1850-1870. - 1 400.
POELDIJK. (H. Bartholomeus.) 's Gravenhage. 1110. - T. van der
Moor, P. - 1806-1832-1858. - 1 400. - J. B.
Nuijten , K. - 1843-1869-1871. - 1 100. - S. H.
- van Ginkel , K. - 1844-1871-1871.
PITRMERENDE. (H. Nicolaus.) Purmerende. 950. - J. L. Bekker,,
P. - 1804-1828-1853. - 1 400. - P. P. S. Teunissen , K. - 1835-1862-1869. - 1 100.
RANDENDIIRG. (RAAMBIJRG.) (IL Petrus en Paulus.) Gouda. 375.

-

H. Kerlen, r. - 1826-1851-1863. - f 400. -

N. N. , K. - f 100.
RITOON. (H. Willibrordus.) Rotterdam. 326. - B. J. van Aarsen ,
P. - 1828-1856-1866. - f 400.
RIJP. (DE) (II. Bonifacius.) Purmerende. 640. - W. A. Putman ,
P. - 1828-1854-1869. - 1 400.
RIJPWE TERING. (H. Maria Geboorte.) Leiden. 520. - H. Klauwars, P. - 1812-1836-1846. - f 400.
RIJSWIJK. (If. Bonifacius.) 's Gravenhage. 900. - W. F. van
Kampenhout , P. - 1826-1850-1869. - f 400. H. E. Moormans , K. - 1846-1872-1872. -- f NO.
ROELOFARENDSVEEN. (H. Pelrus banden.) Alphen. 1253. - J. C.
van 't Rood, P. - 1817-1843-1872. - f 400. C. Stolk , K. - 1845-1871-1872. - f 100.
ROTTERDAM. (H. liosalia.) Rotterdam. 6896. - A. Sommerdijk ,
P. - 1824-1849-1864. - 1 600. - W. C. de Keijzer,
K. -- 1831-1858-1865. -- 1 150. - H. Kusters,
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K. - Geboren 1837. - Gewtjd 1862. - Benoemd
1866. - 1' 150. - J. M. A. Eijcken , K. - 18361861--1871. - ( 150. - L. Goofers, x. - 17981822-1845. - J. P. J. Terstegen, K. - 1830-1860
-1871.
NB. In deze parochie is eene algemeene hulpkerk aan
den Goudschen Singel (H. Antonius van Padua.)
-W.AvanBerkl,B.-1827-185-1870.J. P. Bisschop, K. - 1836-1861-1866. - G.
Broekman, K. - 1843-1867-1868. - G. F. de
Jongh, K. - 1819-1842-1871.
ROTTERDAM. (H. Dominicus.) Rotterdam. 6143. - G. W. Rejjnders,
P. - 1821-1844-1870. - ( 600. - N. E. M. ten
Brink, - 1831-1859-1866. - f 150. - N. Welschen, K. - 1836-1860-1869. - ( 150. - J. A.
ReriSen , K. - 1825-1849-1870. - (150. - A. Raken,
K. - 1813-1839-1866. - B. Koors, K. - 18321857-1867. - J. J. Hoogland, K. - 1844-18701871. - J. Bos, A. - 1830-1855-1865. - J. B.
Burgers, A. - 1846-1870-1870.
ROTTERDAM. (H. Laurentius.) -Hulpkerk (Salvator.)-Rotterdam.
3800. - N. F. Taverne , P. - 1827-1850-1870.
600. - M. Nolet, K. - 1841-1865-1867. - (150.
-f
- A. C. H. W. Koster, x. - 1841-1864-1871. ir 150. - A. H. F. Wennen , K. -1846-1870-1872. -( 150. - W. van Engen, K. - 1845-1870-1871.
ROTTERDAM. (H. Maria Onbevlekte Onlvangenis.) - Openbare
kapel aan de EENDRAGTSLAAN (H. Sacrament.) Rotterdam. 2000. - J. D. Escherich , P. - 1817-1844
-1865. - f 600. - J. F. Sengers, K. -1827-1854
-1858. - (1 50. - C. J. Willems, K. -1817-1849
-1863. - ( 150. - W. J. van Dieten, K. - 18341867--1872. - ( 150. - T. Nolet, K. -- 1826-1854
-1866. - F. W. van Wersch, K. - 1830--18561869. - F. C. Heijnen, A. - 1828-1851-1868. -
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M. H. B. Reuser, A.
1862. - Benoemd 1871.
SASSENHEIM. (H. Pancratius.)

Geboren 1838. - Gewtjd

Noordwijk. 502. - J. F. de Jongh ,
1826-1852-1863. - f 400.
SCHAGEN. (H. Christophorus.) Schagen. 675. - A. G. Schweitzer, P. - 1833-1858-1871. - 1 400. - G. A. F.
Fejje , K. - 1837-1864-1871. - 1 100.
SCHEVENINGEN. (H. Antonius Abt.) Openbare kapel op de begraafplaats. - .'s Gravenhage. 570. - H. T. Doorewaard,
P. - 1832-1857-1870. - 1 600.
SCHIEDAM. (H. Joannes de Dooper.) Rotterdam. 2620. - J. H.
Wiedtjes, r. -- 1827-1851-1870. - f 600. - H.
Hoogland, - 1822-1849-1861. - f 150. - W.
C. van Meegen , K. - 186-1857-1862. - f 150. J. A. Heijs, A. - 1842-1868-1870.
SCHIEDAM. (H. Maria Visitatie.) Rotterdam. 2475. - P. J. van
Leeuwen , P. - 1820-1845-1853.
f 600. - F.
Koekhoven,
- 1837-1862-1863. - f 150. - J.
C. van den Akker, K. - 1843-1868-1870. - 1150.
SCHIPLUIDEN. (H. Jacobus.) Delft. 760. - W. C. F. van Heijningen,
P. - 1812-1838-1871.
f 400. - A. J. Willemse,
K. - 1842-1871-1871. - /' 100.
SCHOONHOVEN. (H. Bartholomew.) Gouda. 510. - F. Blom, P.
- 1823-1848-1864.
f 400.
SCHOORL. (H. Joannes Geboorte.) Alkmaar. 311. - G. J. W. Quant ,
P. - 1832-1857-1870. - 400.
SCHOOTEN. (H. Bavo.) Haarlem. 620. - A. F. Schuurkamp, P.
- 1821-1845-1856. - f 400.
SPAARNWOUDE. (H. Jacobus.) Haarlem. 496. - J. Karsten, P.
- 1830-1858-1871. - 1 400.
SPANBROEK. (H. Bonifacius.) Werfershoef. 590. - J. M. Tiebes,
p. - 1820-1845-1859. -1 400.
SPIERDIJK. (H. Georgius.) Werfershoef. 963. - J. E. A. Geurs,
r. - 1803-1827-1869. - 400. - F. Jansen, K.
- 1839-1867-1869. - f 100.
P. -
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STOMPwIJK. (11. Laurentius.) Zoeterwoude. 690. - J. B. Canters,

e. Geboren 1824. - Gewijd 1848. - Benoemd
1870. - i 400. - L. M. J. van Lijnschooten , x. 1843--1869-1870. - 1 100.
TEXEL. (DEN BURG.) (H. Joannes de Dooper.) - Bijkerken aan
den HOORN en to OOSTEREND. (H. Marlinus.) -Schagen.
550. - P. van Hugten P. - 1830-1857-1869. f 400.
TEXEL. (COKSDORP.) (H. Fraizcisca.) Schagen. 111. - J. A.
Scholte, e. - 1823-1861-1870. - 1 700.
TEYEL. (DUDE SCHILD.) (II. Marlinus.) Schagen. 115. - H. P,
Zeegers , P. - 1836-1863-1872. - f 400.
THOLEN. (H. Maria Hemelvaart.)- Openbare kapel op de begraafplants (H. Barbara.) - Middelburg. 259. - J. Scheerman,
P. - 1831-1858-1869. - f 600.
TUITJENHORN. (H. Jacobus.) Alkmaar. 433. - A. J. van Houten ,
P. - 1831-1855-1871. - 1 400.
UITGEEST. (H. Maria Geboorle.) Beverwijk. 600. - F. B. Duvergê,
P. - 1819-1845-1860. - f 400. - J. S. van Blijenberg K. - 1797-1825-1858.
URSUM. (H. Bavo.) Werfershoef. 428. - H. van Vassen Huyskes,
P. - 1821-1852-1861. - f 400. - J. W. A. A.
Koopman , A. - 1831-1856-1869.
VEERE. (H. Maria ter Sneeuw.) - Rectoraat onder MIDDELB1711G.
1828-1860-1871. - 1 600.
- J. Laurent, R.
VELD. ( ' T) (H. Marlinus.) Schagen. 1001. - A. Verstappen, P.
1821-1848-1862. - f 400. - J. F. de Jong, K. 1843-1867-1867. - 1 100.
VELSEN. (H. Engelmundus.) Beverwijk. 960. - W. L. Mosmans ,
P. - 1811-1835- 1863. - f 400. - P. van den Berg,
K. - 1835-1866-1869. - f 150.
VENHTTIZEN. (if. Lucas.) Hoorn. 440. - A. Schouten, P.
1826-1852-1863. - f 400.
VLAARDINGEN. (H. Joannes Geboorte.) Delft. 940. - W. A. Boerkamp , P. - 1820-1843-1868. - f 400. -- C. P.
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Verbraak, K. - Geboren 1837. - Gewijd 1865. Benoemd 1872. - f 100.
VLISSINGEN. (H. Jacobus de Meerdere.) Middelburg. 1400. - H. L.
Spoorman, - 1836-1860-1870. - 1 975. - J. J.
Eldering, K. - 1837-1864-1869. - 1150. -N. N.,
K. - 1 150.
VOQELENZANG. (H. Maria Ilemelvaart.) Noordwijk. 747. - T. J.
H. Borret P - 1812.1836-1853. - f 400. G. P. D. Bekker, K. - 1839-1866-1869. - T 100.
VOLENDAI11. (II. Vincentius a Paulo.) Purmerende. 970. - J. C.
Beumer, P. - 1830-1855-1871. - 1 600. - A. J.
Callier, K. - 1849-1872-1872. - 150.
VOORBtrRG. (II. Mar films.) 's Gravenhage. 1015. - J. Steenvoorden,
P. - 1822-1849-1864. - f 400. - M. H. P. M. de
Graaf, K. - 1845-1870-1870. - f 100.
VOORHOUT. (II. Bartholonzeus.) Noordwijk. 340. - G. F. Albers,
P.
1814-1841-1849.
f 400.
VOORSCHOTEN. (II. Laurentius.) Leiden. 720. - A. J. Bongaerts,
P. - 1810-1834-1863. - 1 400. - C. Bol, K. 1844-1868-1869. - 1 100.
WADDINXVEEN. (H. Victor.) Gouda. 544. - J. W. Hendriks,
P. - 1809-1834-1863. - 1 400. - M. C. J. van
Dieren , A. - 1847-1872-1872. - 1 100.
WARMENHUIZEN. (H. Ursula.) Alkmaar. 412. - W. J. van Grossel,
P. - 1828-1852-1862. - 1 400.
WARMOND. (H. Mathias.) Noordwijk. 440. - N. A. Prink , P. 1815-1839--1850. - 1 400.
WASSENAAR. (II. Willibrordus.) 's Gravenhage. 1475. - W. van den
Hurk , P. - 1819-1843-1865. - 1 400. - A.Hoogland, K. - 1841-1865-1868. - 1 100.
WATERINGEN. (11. Joannes de Dooper.) 's Gravenhage. 1297. A.
M. van Lottom, P. - 1801-1825-1849. - f 400.W. van der Polder, K. - 1838-1863-1871. -1100.
WEER.. (II. Laurentius.) Ouderkerk. 824. - G. G. Honig, P. --1830--1853--1872. -- 1 400. -- M. P. H. J. de Graaf,
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K. - Geboren 1843. - Gewijd 1870. Benoemd 1871.
f 100.
WERFERSHOEF. (H. Werenlridus.) Werfershoef. 1170. - J. G. van

Maaseland, P. - 1808-1832-1862. - 1400. - L.
ten Brink, K. - 1839-1866-1869. (100. J. van
't Westeinde , A. - 1840-1868-1871. - f 100,
WESTERBLOKKER. (H. Michael.) Hoorn. 407. - R. van KOO1Wijk,
P. -- 1807-1830-1851.
f 400. - G. Dennig, A.
- 1839-1866-1872.
WESTWOUDE. (H. Martinus.) Hoorn. 870. - L. Hesemans, r.
- 1826-1851-1869. - f 400. - P. van der Werff,
K. - 1838-1862-1862.
f 100.
WIERINGEN. (H. Hippolytus.) Schagen. 147. - J. P. Mobron,
P. - 1839-1863-1871. - f 600,
WIJK AAN ZEE. (H. Odulphus.) Beverwijk. 250. - M. L. T. Kleijn,
P. - 1821-1856-1866. - f 600.
WOERDEN. (H. Bonaventura.) Gouda. 1370. -- J. P. H. Hamer,
f 400. - P. J. Pape, K.
P. - 1829-1855-1868.
- 1810-1846-1853.
f 100. - A. C. Meijer, K.
-18257.f0
WOGNUM. (II. Hieronymus.) Werfershoef. 480. - A. F. Ranshuijsen, P. - 1824-1850-1869. - 1 500.
WORMER. (H. Maria Magdalena.) Purmerende. 280. -- F. J. P.
van Etten, P. - 1830-1856-1865. - f 400.
WORMERVEER. (II. Maria Geboorte.) Beverwijk. 380. -- F. H. van
den Heuvel, P. - 1826-1848--1866.
f 400.
ZAANDAM. (II. Bonifacius.) Purmerende. 833. - J. J. van der
Horst, P. - 1822-1847-1866.
f 400. -- A. N. J.
Peters,
- 1847-1871-1871. - f 100.
ZAANDAM. ( ' T KALF.) (II. Maria Magdalena.) Purmerende. 560.
- P. J. Tieleman, P. - 1824-1853-1868. - f400.
ZANDVOORT. (II. Agatha.) Haarlem. 230. - J. J. L'ami, P. -1814-1842---1851.
f 600.
ZEVENHOVEN. (H. Joannes Geboorte.) Alphen. 310. - A. J. W.
Djjkhoff, P. -- 1829-1854f 400.
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(H. Willibrordus.) Middelburg. 1050. G. H. Spiekerman, r. — Geboren 1832. — Gewijd 1859. — Benoemd 1870. — 400. — J. F. B. van Delft,
1847-1872-1872. — f 100.
ZOBTERMEER. (H. Nicolaus.) Zoeterwoude. 770. — P. van der
Hagen, P. - 1822-1848-1871. f 400. — G. J. R.
Kuijpers, K. - 1834-1864-1868. — f 100.
ZOETERWOUDE. (H. Joannes Onthoofding.) Zoeterwoude. 926. — C.
J. M. Bottemanne, P. - 1823-1846-1861. — 1 400.
— A. L. van Rijn , — 1839-1865-1870. — [100.
ZOETERWOUDE aan den HOOGEN
(H. Maria Onbevlekte Ontvangettis.) Zoeterwoude. 390. — I. Sarot, P.
1809-1831--1862. — f 400. — A. M. C. J. Swinkels,
A. - 1824-1848-1866.
ZUID ZI:PE. (H. Maria Geboorte.) Schagen. 128. — P. A. de
Bruijn, P. - 1838-1861-1872. — f 400.
ZWAAG. (II. Martinus.) Hoorn. 525. — P. F. Masker, P. --1828-1854--1869. — f 400.
ZIEBIKZEE.
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PERSONEEL

(..,ouutj!IFau..1a3L)
VAN HET

BISDOM VAN 'S HERTOGENBOSCH.
(1 October 1872.)
--".....e.---

BISSCHOP.
Z. D. H. Mgr. JOANNES ZWLISEN, Kommandeur der Orde
van den Nederlandschen Leenw,, Groot Officier der Orde van
de Eiken Kroon enz. Resideert te 's Hertogenbosch. Geboren te
Driel (Gelderland) 28 Augustus 1794. — Priester gewijd 20
December 1817. — Benoemd tot Bisschop van Gerra z. p. i.
14 Januartj 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
geinstalleerd 5 Maart 1868.
ADJUTOR VAN DEN AARTSBISSCHOP-BISSCHOP.
Mgr. JOANNES PHILIBERTUS DEPPEN Op , Bisschop van Samos
tn partibus intideltuin , 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.
Buitengewoon Gehelm Kamerheer van Z. H Paus Piux TX en Kanonik to
's Hertogenbosch. — Geboren te Tilburg (Noordbrabant) 10
Augustus 1817. — Priester gewijd 11 Mei 1842. -- Benoemd
Vicaris-Generaal 23 October 1866.
FRANCISCUS CORNELIUS SWAGEMAKERS ,
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KATHEDRAAL KAPITTEL.

PROOST.

President van het Seminarie te Haaren.
Geboren 1799. — Gewtid 1824. — Benoemd 1870.

JACOBUS CUMTEN OA,

KANONIKEN.

Deken van Eindhoven
en Pastoor aldaar. — 1802-1825-1858.

GERARDUS WALTHERUS VAN SOMEREN ,

Pastoor te 's Hertogenbosch. (H. Jacobus.) -1800--1823-1858.

PETRUS KEMPS ,

Buitengewoon Gehelm Kamerheer van Z. H. Paus Pius IX, Vicaris-Generaal te 's Hertogenbosch. — 1817-1842-1861.

FRANCISCUS CORNELIUS SWAGEMAKERS ,

Hmaticus

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,

Deken, Plebaan
en Pastoor te 's Hertogenbosch. (H. Joannes Evangelist.) --1820--1845-1866.

CORNELIUS NORBERTUS VAN AMELSFOORT ,

professor in het Seminarie van het
bisdom 's Hertogenbosch , te Haaren. --1819--1845--1870.

ADRIANUS GODSCHALK ,

Deken van Oss en Pastoor aldaar. -1804-1832--1870.

HENRICUS PIGGEN ,
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DEKENS.
DEKENAAT.
'S

HERTOGENBOSCH.

Cornelius Norbertus van Amelsfoort , Ka-

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

togenbosch. — Geboren 1820. — Gewijd 1845. — Benoemd 1868.
BOXTEL. Joannes Pompen , Pastoor te Boxtel. — 1816-1842
—1871.
CUIJK, Julianus Egidius Bogaers, Honorair-Kamerheer van
Z. H. Pans Pius IX en Pastoor te Cuyk. — 1807-1831-1853.
DRUTEN. Arnoldus van Stiphout , Pastoor te Dreumel. — 1813
—1837-1866.
EINDHOVEN. Gerardus Waltherus van Someren , Kanonik van
het Kathedraal-Kapittel en Pastoor te Eindhoven. — 18021825--1853.
GEERTRUIDENBERG. Mattheus van de Zwaluwe , Pastoor te
Made. — 1803-1826-1865.
HELMOND. Theodorus Spierings , Pastoor te Helmond. — 1805
—1829-1870.
HEUSDEN. Joannes Ferdinandus van de Poel , Pastoor te Heusden. — 1809-1834-1865.
NIJMEGEN. Antonius Reljnen , Pastoor te Balgoij en Keent. -1804-1827-1858.
OIRSCHOT. Henricus Zomers , Pastoor te Best. — 1796-1819
—1853.
Oss. Henricus Piggen , Pastoor te Oss. — 1804-1832-1861.
RAVENSTEIN ETC MEGEN. Antonius van den Brand, Kanonik van
het Kathedraal-Kapittel en Pastoor te Ravenstein. — 1850—
1828-1865.
TILBURG. Wilhelmus van de Yen , Pastoor te Tilburg ('t Goirke)
H. Dionysius. — 1793-1817-4872.
VALKENSWAARD. Henricus Franciscus Aarts, Pastoor te Valkenswaard. — 1811-1835-1854.
ZALTBOMMEL. Nicolaus Kemps , Pastoor te Driel. — 18021826-1870.
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BTSSCHOPPELIJK SEMINARIE.
Hoofdafdeeling: Harem
President.

Geboren.

Gewijd.

Benoemd.

1799

1824

1837

1819
1831
1836
1832
1835
1835

1845
1855
1859
1857
1862
1859

1850
1861
1863
1865
1867
1870

1808

1832

1854

1822
1830
1829
1834
1829
1841
1839
1842
1842
1845
1843
1840
1844
1846

1845
1854
1854
1859
1854
1866
1866
1866
1868
1868
1869
1866
1870
1869

1817
1854
1854
1859
1866
1866
1866
1867
1869
1869
1870
1870
1870
1870

J. Cuijten *, Proost.
Prolessuren.

A. Godschalk, Kanonik.
A. J. F. Mutsaers.
W. H. van Gennip.
A. van de Laar.
M. J. van Dongen.
H. J. van Sluijsvelt.
Onderafdeeling: St. Mielaets-Grstel.
Regent

A. Kamp *.
Pro fessoren.

J. P. Schoonens.
J. T. Wouters.
F. P. J. Aertnijs.
T. N. H. Spierings.
F. C. van der Heyden.
J. F. van Oort.
P. Crillaerts
J. B. Franken.
A. T. Panken.
F. P. Ghysens.
W. H. van der Hagen.
J. van der Staak.
J. van Brussel.
T. A. Brockman.
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DIENSTDOENDE GEESTELIJ KEN
DER

P AR ()CHIEN.
De hierna, volgende alphabetische lijst der kerkgemeenten
(Parochien en openbare Rectoraten) van het Bisdom van ' s HERTOGENBOSCH bevat de namen der vestigingsplaatsen en patronen
der kerken , bijkerken en openbare kapellen , 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 Rijksjaarwedde aan die betrekking verbonden,
met inbegrip der conzpetentien; een en
ander opgemaakt op den isten
October 1872.
Eindhoven. 540. — J. van de
Laar, P. - Geboren 1800. — Gewijd 1826. — Benoemd 1853. — f 400. — M. van de Laar, A. —1844
—1871-1871.
AARLE-RIXTEL. (H. Maria Presentatie.) — Openbare kapel op

AALST. (H. Maria Presentatie.)

ROUWENBERG. (0. L. Vr. Presentatie.)—lielmond.1087.

— L. van Sleeuwen, P. - 1807-1832-1860. —
f 400. — P. W. H. van Hoeck, x. — 1839-1867 --

1872. — 1 100.
Eindhoven. 257. — H. G.
1812-1839-1858. — f 400.

ACUT. (H. Antonius Abt.)

Smite, P. -

(1) Het getal C ommu nicant en is dat der telling van 1870.
(2) De betrekking van Pastoor, Rector, Vicaris, KapelI aan en Assist en t is aangeduid door de letters P, R, V, K en A.
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(H. Victor en Gezellen.) Druten. 700. - A. van Hoogstraten , P. - Geboren 1809. - Gewijd 1831. - Benoemd 1850. - f 400. - J. P. H. van Nuenen, K. 1830-1858-1871. - f 150.

AFFERDEN.

(H. Hubertus.) Oss. 320. - A. W. H. GodsOhalx , P. 1829-1855-1871. - 1 400.
ALPHEN. (H. Lambertus.) Druten. 820. - J. F. Branten, P. 1824--1850-1871. - 1 400. - W. Deenen, K. 1835-1864-1870. - 1 100.
ALTFORST. (H. Donatus Martelaar.) Druten. 220. - J. Barten ,
ALEM.

P. - 1801-1827-1847. - f 400. - H. Willems van
DU& , A. - 1833-1859-1872.

(H. Willibrordus.) Zalt-Bommel. 1028. - J. van
Kesteren , P. - 1823-1851-1870. - 1 400. - D.
F. Poort, K. - 1824-1852-1871. - 1 100.

AMMEBZODEN.

ANTHONIS. (ST.)

(H. Antonius Abt.) Cuijk. 874. - T. Wijers ,
f 405. - H. P. H. Bou-

P. - 1804-1827-1849. -

mans , v. - 1835-1862-1871. - f 300. - G. Gijsbers , K. - 1813-1839-1861. - 1 150.
APPELTERN.

(H. Servatius.) Druten. 439. - T. A. B. Smitz ,

P.

-

1807-1829-1845. - f 400. - F. B. M. T. Smitz ,
A. - 1841-1869-1870.
ASTEN.

(H. Maria Presentatie.) - Openbare kapel to OMMEL.
(0. L. Vrouw.) - Helmond. 2300. - L. J. van de Mortel , P. - 1817-1844-1863. - 1 400. - J. D. Joren ,

1 150. - P Verkuijlen,
K. - 1838-1862-1863. - f 100. - D. Koolen , K.
- 1839-1865-1867. - 1 100.
K. - 1830-1854-1869. -

(H. Clemens.) Geertruidenberg. 995. - J. M. Baselmans, P. - 1798-1821-1835. - f 400. - J. van

BAABDWIJK.

Rijsewijk , K. - 1836-1861-1861. -- f 100.
(H. Willibrordus.) Helmond. 830. - H. A. Smits, P.
f 400. - F. J. Sweens, K.-1803456. 1832-1858-1868. - f 100.
BALGOIJ EN KEENT. (H. Joannes de Dooper.) Nijmegen. 624. -BA.KEL.
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A. Reijnen, P. - Geboren 1804. - Gewijd 1827. Benoemd 1848. - f 400. - F. J. I. Mutsaers, K. 1837-1864-1871. - 1 100.
BATENBURG. (H. Victor.) Druten. 419. - J. Kroonen , P.
-1825 7.
f 400.
BEEK. (H. Bartholomeus.) Nijmegen. 1070. - W. J. De Bruijn ,
P. - 1801-1824-1842. - f 400. - E. van de Yen,
K. - 1826-1852-1858. - 1 150.
BEEK EN DONK. (H. Michael Aartsengel.) Helmond. 1115. - J. F.
Knaapen , P. - 1823-1848-1870. - f 400. - H.
Schouten, K. - 1833-1861-1861. - f 100.
BEERS. (H. Lambertus.) Cuijk. 541. - J. Arts, P. - 18111835-1852. - f 400. - J. J. Corsteus, A. -18421869-1871. - 1 100.
BERCHEM. (H. Willibrordus.) Oss. 1571. - J. van Asten, P. -1818-1842-1868. - 1 400. - A. Sevens, K.
1 100.
-183567.
BERGEIJK. (HET HOP.) (H. Petrus banden.) Valkenswaard. 660. J. Somers, r. - 1801-1828-1846. - f 400. - G.
C. Manders, K. - 1836-1862-1862. - f 100.
BERGEIJK. (HET L00.) (11. Petrus banden.) Valkenswaard. 650. J. van den Tillaart, P. - 1802-1828-1846. - f 400.
BERKEL. (H. Willibrordus.) Boxtel. 361. - B. J. W. van Rjjckevorsel, F. - 1807-1832-1852. - f 400.
BERLICUM. (H. Petrus Stoel to Antiochie.) Boxtel. 1803. - G. van
Gerwen, P. - 1820-1848-1856. - f 400. - E. B.
Asseler, K. - 1844-1869-1871. - f 100. - J. Bazelmans, K. - 1837-1865-1872. - 1 100.
BESOIJEN. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Geertruidenberg. 585.
- J. van Kessel, P. - 1809-1834-1851. - f 400.
BEST. (H. Odulphus.) Oirschot. 1435. - H. Zomers P. - 1796
-1819-1832. - f 400. - J. B. P. Sprangers, K. 1834-1860-1864. - f 100.
BEUGEN. (H. Maria Hemelvaart.) Cuijk. 809. - C. A. L. J. H.
Bovens, P. - 1827-1852-1872. - f 475.30. - C. J.
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Broeckx, K. - Geboren 1836. - Gewijd 1862. - Benoemd 1863. - I 100.
BEIJNINGEN. (H. Cornelius.) Nijmegen. 827. - J. L. van Roermund ,
P. - 1813-1840-1867. - f 400. - A. H. Sengers,
K. - 1824-1855-1865. - 1 150.
BLADEL. (H. Petrus banden.) Valkenswaard. 659. - J. H. van
Baast, P. - 1817-1844-1863. -1 400. - A. J.
van Gils, K. - 1829-1858-1866. - 100.
BoEKEL. (H. Agatha.) - Openbare kapel op de LOCHT. (H. Antonius van Padua.) - Ray. en Megen. 1790. W. 1301 P.
- 1809-1831-1848.
400. - J. A. van Bert ,
K. - 1840-1865-1866. - f 150. - L. J. Klaassen ,
K. - 1845-1870-1871. - / 100.
BOERDONK. (II. Servatius.) Helmond. 210. - A. A. Reynen , P.
- 1822-1847-1869. -f 400.
BOKHOVEN. (H Antonius Abt.) Heusden. 178. - L. van Uden ,
r.
1822-1855-1869. - f 400.
BORKEL EN SCHAFT. (H. Servatius.) Valkenswaard. 424. - H. van
flout, r. - 1822-1845-1869. - 1 400.
BOXMEER. (H. Petrus.)
Openbare kapellen in den BEG-LINENHONK. (H. Maria Magdalena.) en op HET ZAND. (H. Joannes lepomucenus.) Cuijk. 1487. - J. C. Hermans, P.
1808-1831-1857. - 1 400. - P. van den Brand,
K. - 1802-1826-1857. - 1150. - P. J. M. Verheijen ,
K. - 1830-1853-1863. - f 100. - H. van de
Wesfelaken , x. - 1822-1846-1868. - 1 100.
BOXTEL. (H. Petrus Stoel te Antiochte.) Boxtel. 3100. - J. Pompen , r. - 1816-1842-1871.
400. - L. Godschalk , K. 1827--1853-1864. 150. - W. van
Laarhoven , K. - 1839-1864-1866.
100. A. de Louw,, K. - 1830-1857-1871. - f 100.
BREITGEL. (II. Genoveva.) Eindhoven. 439. - A. van Haaren , P.
- 1813-1840-1860. - f 400.
BuDEL. (H. Maria Visitatie.) - Openbare kapel te GASTEL. (H.
Cornelius.)
Valkenswaard. 1609. Timmermans,

-1

-1

-1
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P. - Geboren 1805. - Gewijd 1829. - Benoemd 1845. 1 400. - J. A. Somers , K. - 1832-1858-1859. - 1100.
BURGHAREN. ( H. Anna.)

Druten. 540. - H. van de Sand,

P. -

1796-1819-1833. - f 400. - M. van den Oever, K. f 100.
Boatel. 290. - A. van Gernert, P.
1811-1837-1857.
f 400.
CITIJK. (H. Marlinus.) - Hulpkerk. (H. Martinus.) en openbare
1823-1852-1854.

CROMVOIRT. (H. Lambertus.)

kapellen te ST. AGATHA. (H. Agatha.) en te KLEIN LIN-

Cuijk. 1775. - J. E. Bogaers ,
1807-1831-1858. - 400. - A. H. de Bekker,
K. - 1839-1864-1865. - 150. - J. W. Smits , IC..
- 1843-1867-1868.
f 100.
DEEST. (H. Maria Onbevlekte Ontrangents.) Druten. 450. - B. A.
Rijke, P. - 1813-1838-1858. -- f 400,
DEMEN EN DIEDEN. (H. Willibrordus.) Ray. en Megen. 350. - A.
Hoefnagel, P. - 1807-1830-1845. - f 400.
DENNENBURG. (H. Michael.) Ray. en Megen. 127. - J. A. van
Wijk , P. - 1802-1825-1843.
f 400.
DEURNE. (H. Willibrordus.) Helmond. 2050. - J. Verhoeven , P.
- 1801-1826-1860. - f 400. - M. A. van de Ven ,
K.
1832-1856-----1865. -1 100. - J. Vermeer, K.
- 1840-1866-1869.
f 100.
DEURSEN. (II. Vlucentius Martelaar.) - Openbare kapel in het
DORP. (H. &chits.) - Ray. en Megen. 220. - B. G. A.
Taabe , P. - 1794-1817-1828. - f 400. -- C. J. W.
f 100.
van Winkel, A. - 1843-1867-1869.
DIESSEN. (H. Willibrordus.) Oirschot. 715. - J. F. Boeren, P. 1786-1816-1830. - f 458. - P. J. Jacobs, K.
1827-1854-1855. - 1 100.
DINTHER. (H. Servattus.) Boatel. 1300. - G. Smulders , P.
1801-1826-1843. - f 400. - W. A. van Doorn, K.
- 1830-1855-1857. - 100.
DOMMELEN. (H. Martinus.) Valkenswaard. 280. - A. L. R. Raupp,
P. - 1812-1840-1858. - f 400.
DEN. (H. Martinus.) -

P. -
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DREUMEL. - (H. Barbara.) Druten. 1359. - A. van Stiphout, P. -

Geboren 1813. - Gewijd 1837. - Benoemd 1857.
-f
400. - L. G. van der Steen, K. - 1828-18541871. - f 150.
DRIEL. (H. Martinus.) Zalt-Bommel. 1460. - N. Kemps, P. 1802-1826-1839. - f 400. - L. Loeff, K. - 1826
- 1854 - 1867. - 1 150. - H. F. J. van der Klokken ,
K. - 1840-1865-1865. - f 100.
DRUITEN. (H. Lambertus.) Heusden. 1819. - J. B. H. van Rycke-

vorsel, P. - 1819-1844-1865. - 1 400. - P. Goossens, K. - 1835-1860-1868. - 1 100. - H. A.
Brouwers, K. - 1843-1869-1870. - 1 100.
DICUTEN. (H. Ewalden.) Druten. 1250. - G. P. van den Bosch,
P. - 1801-1824-1838. - f 400. - J. J. Deenen , x.
- 1838-1863-1863. - f 150. - A. van Grinsven,
A. - 1846-1871-1872.
DinzEL. (1-1. Joannes Geboorte.) Valkenswaard. 210. - J. L. F.

Donkers, P. - 1818-1843-1868. - f 400.
DUNGEN. (H. Jacobus de Meerdere.) Boxtel. 1088. - H. van Beurden, P. - 1811-1835-1856. - f 400. - A. H. van
Iersel, K. - 1841-1867-1869. - f 100.
DUSSEN. (H. Maria Geboorte.) Heusden. 852. - A. L. van der

Heijden, P. - 1819-1843--1861. - f 400. - J. van
Bert, K. -- 1839-1864-1868. - / 100.
EERDE. (H. Antonius Abt.) Helmond. 535. - A. Jansen, P. 1821-1845--1868. - f 400.
EERSEL. (H. Willibrordus.) Valkenswaard. 750. - N. van Hout,

p. - 1805-1832-1858. - f 400. - P. W. A. B.
Pastoors, K. - 1847-1872-1872. - 1 100.
EINDHOVEN. (IL Catharina.) Eindhoven. 2392. - G. W. van

Someren, P. - 1802-1825-1842. - f 600. - J. van
Iersel, K. - 1829-1855-1858. - f 150. - L. H.
Verberne, K. - 1843-1868-1869. - 1 100. - N. W.
L. Backers, K. - 1839-1864-1864.
EMPEL. (H. Landelinus.) Zalt-Bommel. 380. - H. Smulders, P.
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-

Geboren 1826. - Gewijd 1851. - Denoemd 1872.

-- 1 400.
ENGELEN. (H. Lambertus.) Heusden. 299. - P. F. van der Meulen,
p. - 1824-1855-1871. - f 400.
ENSCHOT. (H. Cecilia.) Boxtel. 285. - J. Smets, P. - 18141839-1859. - 1 400.
ERP. (H. Servatius.) Helmond. 1455. - P. van der Sanden , P. -1796-1821-1836. - f 400. - L. van Loenhout , K.
-

1840-1863-1865. - 1 100. - W. C. A. Bijnen,

K. - 1838-1863-1871. - f 100.
ESCH. (H. Willibrordus.) Boxtel. 370. - W. van Riel , P. -1822--1849-1871. - 1 400.
ESCHAREN. (H. Lambertus.) - Openbare lapel to LANaENBOOM.

(H. Joseph.) - Ray. en liegen. 677. - P. Maas, P. 1825-1850-1872. -- 1 400. - J. H. van der Velden,
K. - 1839-1864-1871. - f 100.
EWIJK. (H. Joannes de Dooper.) Druten. 708. - S. van %en, P.
-

1806-1834-1853. - 1 400. - F. de Jong, K. --

1827-1855-1869. - f 150.
GASSEL. (H. Joannes de Dooper.) Cuyk. 423. - J. van Brussel ,
P. - 1814-1841-1860. - f 400.
GEERTRUIDENBERG. (H. Gertrudis.) Geertruidenberg. 900. - L.
Haenen , P. - 1814-1838-1858. - 1 600. - H. C.
Baekers , K. - 1846-1871-1872. - f 100. - J. P.
N. F. Allard , A. - 1819-1845-1850.
GEFFEN. (H. Maria Magdalena.) Oss. 960. - H. van de Poel ,
P. - 1816-1842-1861. - f 400. - B. J. W. de Hoog,
K. - 1845-1871-1872. - f 100.
GELDROP. (11. Maria en Brigida.) Eindhoven. 1560. - F. van Erp,
P. - 1803-1826-1853. - 1 400. - P. C. Haest , K.
-

1828-1852-1860. - f 150. - W. J. van Dongen,

K. - 1834-1862-1871. - 1 100.
GEMERT. (H. Joannes Onthoofding.) Helmond. 3125. - G. A.
Aarts , P. - 1818-1844-1862. - 1 568. - H. van
de Ven , K. - 1836-1862-1863. -- 1150. -- W. J. A.

Vincent, K. Geboren 1828. - Gewijd 1855. - Benoemd 1868. - 1 100. - C. Ackermans , K. - 1836
-1863-1870. - I 100. - Zie HANDEL.
GEMONDE. (H. Lambertus.)

Boxtel. 875. - A. J. F. H. van den

Hummel, P. - 1823-1849--1870. -1 400. - J. F.

Frenken,

K. - 1843-1869-1870. - f 100.

Helmond. 315. - A. G. van Gils P. 1820-1844-1867. -1 400.
GESTEL EN BLAARTHEM. (H. Lambertus.) Eindhoven. 1222. - W.

GERWEN. (H. Clemens.)

Boons, P. - 1814-1841-1865. 1 400. - H. J.
Aclaterbergh , K. - 1848-1872-1872. - 100.
GO1RLE. (H. Joannes Onthoofding.)

Oirschot. 980. - C. G. de

Wit, P. - 1814-1842-1862. - 1 400. - T. Essens,
K. - 1834-1863-1864. - 1 100.
GRAVE. (H. Elisabeth.) - Openbare kapellen in de OLTESTRAAT.
(H. Joannes Nepomucenus.) en in de HOOFSCHE STRAAT
(H. Henricus.) Cuyk. 1850. - G. Rutten , P. - 18201844-1865. - f 735. - A. J. Verhoeven , K. 1824-1852-1859. - f 200. - J. B. van der Heijden ,
K. - 1843-1669-1870. - 1100. - C. van Beurden , A.
- 1840-1866-1867.
GROESBEEK. (H. Cosmos en Damianus.)

Nijmegen. 2294. - P. van

Beck, r. - 1824 -1850--1871.
houwers,

Baijens , K.

f 500. - H. Latijn-

- 1828-1855-1859, - 1 150. - A.
- 1846-1872-1872. - [100.

GROOTLIND'EV. (H. Lambertus.)

Cuyk. 196. - J. van Lieshout,

P. - 1821-1850-1872. - 1 400.
HAAREN. (H. Lambertus.)

Boxtel. 1240. - J. G. de Wit,

P. -

1814-1838-1863. -1 975.75. - F. de Haan, K. 1832-1859-1860. - f 100. - G. de Bruijn , A. 1847-1872-1872.

A. Ceelen , P. -400. - F. van der Zandt, K.

HAARSTEEG. (H. Lambertus.) Heusden. 807. 1825-1849-1859. f

- 1839-1865-1869. - 100.
HANDEL. (H. Maria Hemelvaart.)

Rectora,at onder GIMERT.
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J. de Wit, B.

Geboren 1806. - Gewijd 1832. - Be-

noemd 1850.
HAPERT. (H. Severinus.)

Valkenswaard. 308. - J. van der Lank ,

P. - 1811-1838-1858.

f 400.

I-IAPs. (H. IVicolaus.) Cuyk. 550. - J. J. van Veerssen ,

P. -

1790-1812-1823. - f 404.124. - J. van Aggelen,
x. - 1838-1864-1868. - f 150. - H. van der Loo,
K. - 1847---1872-1872.
HAREN

(bij

MEGEN.) (H. Lambertus.) Openbare kapel in

IIET DORP (H. Anna.) - Ray. en Megen. 339. - A. van
Kilsdonk, P. - 1802-1826-1864. - f 400. - P.
Vogels, A. - 1844-1870-1871.
HATERT. (H. Antonius Abt.)

Nijmegen. 675. - G. van Kraeij

P.

1809-1832-1854. - f 400.

-

HEDEL. (H. Willibrordus.)

Zalt-Bommel. 486. - J. Verberne , r.

-

1807-1832-1849. - f 400. - H. Verberne , A.

-

1842-1867--1868.

HEDIRHUIZEN. (H. Lambertus.)

f 100.

Heusden. 244. - J. F. A. van

der Meulen , P. - 1819-1842-1857. -1 400.
Petrus banden.) Oss. 1612. - J. Boelens, P. -

HEESCH.

1803-1827-1850. -1 400. - C. F. van Gennip ,
-

1827-1852-1871. - 100.

Boxtel. 735. - A. Goossens , P.
1833-18.57-1871. - f 400. - H. van Baalen K.

HEESWIJK. (H. Willibrordus.)

-

1842-1870-1871. f 100. - A. Spierings, A. 1841-1865-1872.
ITEEzE. (II. Martinus.) Valkenswaard. 1250. - S. P. Gast, P.
1819-1844-1862. - f 400. - J. H. Kemps ,

-

1829 --1854-1868. - f 100.
HELENA-VEEN. (H. Willibrordus.)

Rectoraat onder LIESSEL. -

T. L. van den Eynde, - i823-1847-859. / 300.

T. Spierings, r.
Helmond. 4370.
1805-1829-1851. f 750. - E. J. van der Kant ,

HELMOND. (H. Lambertus.)

K. - 1828-1852-1862. - 1 150. - B. Kemps, 1836-1861-1861. - [ 100. - N. F. Eisen, K.
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Cieboren 1844. - Gewijd 1871. - Eenoemd 1812'. f 100. - J. J), Aarts, A. - 1838-1862-1869.
HELVOIRT. (H. Nicolaus.) Boxtel. 1078. - H. J. M. Everts, P.

-

1824--1850-1872. - 1 400. - J. M. T. Brons-

geest, K. - 1840-1866-1868. - 1 150.
HERNEN EN LEUR.

(H. Judocus.) Druten. 508. - C. van der

Locht , P. - 1797-1820---1842. - f 400. - H. Jongerius, K. - 1823-1851-1863.
HERPEN.

(H. Sebastianus Martelaar.) - Openbare kapel to
(H. Anna.) - Ray. en Megan. 949.

GROOT KOOLWIJK.

-

H. Barten, P. - 1818-1842-1866. - f 400. -

A. W. H. Jansen, K. - 1837-1867-1872.- f 123.62/.

' S HERTOGENBOSCH. (H. Joannes Evangelist.) 's Hertogenbosch. 4400.
-

C. N. van Amelsfoort, P. - 1820-1845-1865.-

1 600. - A. van de Laar,, K. - 1826-1850-1856.
-f
150.- - W. van de Yen, K. - 1834-1860-1862.f 100. - F. D. Brouwers, K. - 1840-1866-1867.
-

1 100. - J. C. van Steen, K. - 1837-1863-

1869. - f 100.

' 13 HERTOGENBOSCH. (H. Catharina.) 's Hertogenbosch. 3751. - A.
W. D. Kuppen, P. - 1826-1851-1869. - f 600. J. J. Versterren, K. - 1837-1861-1862. - 1 150.
J..B. Bots, K. - 1838-1862-1865. - f 100.
-J.
C. Bijnen , K. - 1842-1868-1869. - f 100.-M.
H. A. Pompe, K. - 1827-1851-1869. - f 100.

's HERTOGENBOSCH. (H. Jacobus de Meerdere.) 's Hertogenbosch. 4032.
-

P. Kemps, P. - 1800-1823-1837. - 1 600. P. Verhoeven, K. - 1830-1855-1856. - f 150. J. P. van Gennip, K. - 1840-1866-1867. - 1 ZOO.
-

J. A. G. SOB, K. - 1841-1867-1870. - /100.

-

J. van de Kromvoort , A. - 1842-1866-1872. -

M. van Rijsewijk, A. - 1841-1866-1866. - Zie

's HERTOGENBOSCH. (H. Joseph.)
' t3 HERTOGENBOSCH. (H. Joseph.) - Rectoraat onder 's
TOGENBOSCH.

HER-

(H. Jacobus de Meerdere.) -- W. van der
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Sanden , R. - Geboren 1808. - Gewijd 1834. - Benoemd 1869. - P. J. Sweens , K. - 1823-18471870. - G. Schrauwen , x. - 1839--1865-1871.
' S HERTOGENBOSCH. (H. Petrus banden.) 's Hertogenbosch. 3000. H. P. Jaspers, P. - 1817-1840-1864. -I 600. - W.
L. van Asten, K. - 1831-1855-1861. - 1150.-R.
J. Stael, K. - 1846-1872-1872. - 1 109. - J.
Burmanje, A. - 1828-1862-1871.
HEUMEN. (H. Georgius.) Nijmegen. 450. - T. Bij1 . P. -18121835-1852. - 1 400.
HEUSDEN. (H. Catharina.) Heusden. 1375. - J. F. van de Poel ,
P. - 1809-1834-1852. - f 400. - J. E. van Dijck ,
K. - 1831-1856-1862. - f 150.
HILVARENBEEK. (H. Petrus banden.) Oirschot. 1656. - P. H. van
de Loo , P. - 1816.1841--1860. - f 400. - G. E.
van den Bosch, K. - 1840-1866-1868. - 1150.
HOES. (ZEVENBERGSCHE)

1107. - P. Wijne,

(H. Bartholomeus.) Geertruidenberg.
1796-1821-1836. - (400. -

P. -

J. M. van de Westelaken.
1 100.

K. -

1830-1856-1861. -

HOOGELOON. (H.

Pancratius.) Oirschot. 450. - A. Pessers, P. -f 430.
HOOGE-MIERDE. (H. Joannes Evangelist.) Oirschot. 376. - J. van
1825-1851--1871. -

Duijnhoven, P.

-

1801-1828-1846. - j 425.

(H. Willibrordus.) Geertruidenberg. 558. - P.
H. Klijsen , P. - 1828-1853-1865. - f 400.
HORSSEN. (H. Antonius Abt.) Druten. 612. - M. Zwarts, P. 1820-1845-1868. - f 400. - B. Boex , K. -18411865-1872. - 1 100.
HUBERT. (ST.) (H. Hubertus.) Cuyk. 395. - P. P. Kersten, P. 1801-1826-1855. - f 400.
HUISSELING. (H. Lambertus.) Ray. en Megen. 355. - A. A. van
Gils, P. - 1821-1847-1869. -- 1 400. - J. C. de

HOOGE-ZWALUWE.

Bont , A.
HULSEL.

-

1839-1864-1870.

(H. Clemens.) Oirschot. 200. - J. van Riel, P. 7
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Geboren 1824. - Gewijd 1851. - Benoemd 1871. / 400.
HURWENEN. (IL Barbara.) Zalt-Bommel. 200. - P. van den Big-

gelaar,, r.

1814-1839-1859. - f 400.

KAATSHEUVEL. (H. Joannes Onthoolding.) Geertruidenberg. 2882. -

C. Janssens, P. - 1824-1850-1870. -1 400. - J.
Vingerhoets,

- 1826-1853-1854. - 150.

P.

van Beek, x. - 1834-1860-1860. - 1 100.
KASTEREN. (H. Willibrordus.) Oirschot. 215. - A. P. F Waghter,
P. - 1817-1811-1872. - 1 400.
KEKERDOM. (H. Laurentius.) Nijmegen. 395. - H. W. Molmans,

- 1805-1828-1844. - 1 500.
KESSEL. (H. Antonius Abt.) Oss. 200. - A. H. Kluijtmans P. -

1820-1844-1866. - f 400.
LAaE-MIERDE. (H. Stephanus vinding.) Oirschot. 366. - W. Brox,
P. - 1818-1844-1863.

f 400.

LAGE-ZWALUWE. (H. Willibrordus.) Geertruidenberg. 800. - J.

Wijne, F. - 1826-1850-1871. - 1 400. - J. B.
Mommersteeg, K. - 1844-1869-1871. - 100.
LEDEACKER. (H. CatharIna.) Cuyk. 172. - F. Manders , P. 1819-.-1843-1867.

400.

LEENDE. (II. Petrus banden.) - Openbare kapel te LEENDER•
STRUT. (II. Joannes Onthoo/ding.) -yalkenswaard. 990. J.

N. Smits, r. - 1810-1834-1858. - f 400. - J.

van de Ven, K. -- 1835-1862-1868. - 100.
LEEUWEN. (II. Willibrordus.) Druten. 1857. - P. van Zeeland,
P. - 1797-1821-1838. f 400. - C. Reijnen K. 1827-1854-1865. - 150.

Nijmegen. 230 - J. Cruijsen, P. 1801-1824-1858. - 1 500.
LIEMPDE. (H. Joannes Onthoofding.) Boxtel. 1045. - A. Raatimakers, P. - 1827-1852-1864. -- 400. - F. Verhees,
LEUTH. (H. Benzigius.)

K. - 1830--1857-1859. - f 100.
LIEROP. (II. Naam Jesus.) Helmond. 760. - G. C. Pijpers , 1).1813-1838-1860. - 1 400. - L. de Vaan, K. - Ge-
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boren 1831. - Gewijd 1858:- Benoemd 1867. - (100.
LIESHOUT. (H. Servatius.) Helmond. 880. - P. van den Boer ,
P. - 1809-1833-4852. - I 400. - J. J. Sengers ,

- 1833-1858-1871. - f 100.
LIESSEL. (H. Willibrordus.) Helmond. 1332 - J. F. Bussing, P.
f 456. - H. van Lieshout,-18647. 1841-1868-1869. - f 100. - Zie HELENA-VEEN.
LITH. (H. Lambertus.) Oss. 810. - C. J. Sprengers, P. 1815
-1841-1860. - 1 400. - H. Hovers, --18331861-1863. - f 100.
LITHOIJEN. (H. Rernigius.) Oss. 470. - J. F. Clement, P.
-18234967.0
LOON OP ZAND. (H. Joannes Onthoofding.) Geertruidenberg. 1150. -

G. G. van den Heuvel, P. - 1821-1844-1867. 1 400. - J. L. G. Sins, K. - 1838-1864-1865. 100.
LULTKGESTEL. (H. Mart4nus.)
Openbare kapel te VENAKKER.
(H. Kruis.)
Valkenswaard. 627. - A. J. den Ouden,
P. - 1824-1850-1872. - f 475. - W. J. van der
Krabben ,
7 1837-1862-1866. - 1 100.
MAABHEEZE. (H. Gel-friths.) Valkenswaard. 560. - W. van Gerwen,
P. - 1818-1844-1865. - f 400. - Zie STERKSEL.
MAASBOMMEL. (H. Lambertus.) Druten. 568. - A. Nass ,
-1819--1843-1863. - f 400.
MAASHEES. (H. Antonius Abt.)
Openbare kapel te HOLTHEES.
(H. Maria der zeven Weeen.) Cuyk. 250. M. E. M01,
P. - 1810-1837-1856. - f 400. - W. G. Kleijnen ,
K. - 1845-1872-1872. - f 150.
MACHAREN. (H. Petrus banden.) Ray. en Megen. 254. - L. van
den Heuvel, P. - 1807-1833-4854. - 1 400.
MADE. (H. Bernardus.) Geertruidenberg. 1393. - M. van de Zwaluwe , P. - 1803-1826-1839. - 1 400. - A. Maas,
K. - 1827-1852-1854. - f 100.
MALDEN. (11. Antonius Abt.) Nijmegen. 500. - H. A. Greven, P.
- 1822-1848-1871. -- f 400.
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Oss. 222. - J. M. Sanders , P. Geboren 1817. - Gewijd 1842; - Benoemd 1861.
- 1 450.
MEEREVELDHOVEN. (II. Lambertus.) Eindhoven. 207. - P. van
Schendel , P. - 1825-1851-1872. - 1 400.
MEGEN. (H. Serjatius.) - Openbare kapellen in het DORI'.
(H. Franciscus van Assisie), aan DEN BUITENHOEK ,
(H. Clara.) en in DEN KAPELSTRAAT (II. Maria der
zeven Weeen.) - Ray. en Megen. 759. - H. M. van Kilsdonk , P. - 1825-1850-1871. - 1 400. - H. G. van

MABEN. (H. Lambertus.)

Hout, K. - 1832-1858.-1871. - 1 100.
Boxtel. 2460. -- P. van de
Ven , P. - 1819-1844-1872. - 1 400. - M. A.
van Aart , K. - 1831-1858-1865. - 1 150. - T.
Slits, x. - 1825-1848-1851. - 1 100. - C. R.
T. Sprengers, K. - 1840-1864-1864. - P. A.
Leyten , A. - 1839-1863-1869.
MIDDELBEERS. (H. Willibrordus.) Oirschot. 400. - J. Aarts, P.

MICHIELS-GESTEL. (St.) (H. Michael.)

. - 1805-1832-1861. - 1 400.
Alamo. 4 (11. Lucia.) Helmond. 1805. - R. Vissers ,

P.

-179823./40-PVerschun,K.
100.
A.
F.
H.
Pistorius
,
- 1835-1861-1865. - 1
K. - 1840-1866-1872.
MIL. (H. Willibrordus.) Cuijk. 1300. -- H. W. Miehiels , P.
1 425. - A. H. A. Sprengers,
-182456.
K. - 1845-1870-1871. - f 125.
MILHEZE. (H. Willibrordu`s.) Helmond. 495. - W. van de Pas,
P. - 1819-1845-1868. - f 400.
,MILLINGEN. (H. Maria Hemelvaart.) Nijmegen. 996. - A. G. van
Grinsven , P. - 1808-1832-1853. - f 400. - S.
van de Locht , K. - 1838-1862-1872. - / 100.
MOERDIJK. (H. Stephanus.) Geertruidenberg. 612. - J. B. de Gier,
P. - 1821-1844-1858. - 1 600. - P. Wijtvliet , K.
1840-1865-1866.
MOERGESTEL. (H, Joannes Onthoo(ding.) Oirschot. 917. -- L. van
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Dooren, P. - Geboren 1801. - Gewjjd 1824. - Be.
noemd 1838. - f 400. - J. B. Essens, K. - 18441869-1870. - / 100. - A. M. J. P. SMitZ , A. -1844-1872-1872.
MORTEL. (H. Antonius Abt.) Helmond. 369. - T. Tilburghs, P.
- 1820-1845-1868. - 1 400. - E. T. van Kernenade , A. - 1836-1860-1867.
NEDERWETTEN. (H. Lambertus.) Eindhoven. 321. - J. G. Svvane ,
P. 1819-1844-1862. - 1 400.
NEERBOSCH. (H. Antonius Abt.) Nijmegen. 1230. - W. L. van
Ewijk , P. - 1813-1837-1862. - 1 400. - C. Zoetmulder, K. - 1842-1869-1871. - 1 150.
NEERLOON. (H. Victor.) Ray. en 1VIegen. 191. - J. H. van der Put.ten, P. - 1799-1823-1852. - 1 400.
NETERSEL. (H. Brigida.) Oirschot. 197. - L. van Stiphout , P. -1822--1848-1871. - f 400.
NIEUWKITIK. (H. Joannes Geboorte.) Heusden. 844. - J. H. van
Baar, P. - 1823-1850-1870. - 1 400. - H. J.
van de Ven, K. - 1831-1856-1856. - 1 100.
NIPTEIK. (H. Damianus.) Druten. 217. - M. Sengers, P. -- 1796
-1819-1834. - f 400.
NIJMEGEN. (H. Augustinus.) Nijmegen. 2401. - J. Elsen, P.
f 600. - A. D.' Smits, K. -184375.
-1832567.
1 100. - C. A. van Tilborg,
K. - 1840-1866-1867. - 1 100. - A. J. N. Vermeulen, K. - 1843-1867-1868. - 1 100.
NIJMEGEN. (ff. Dominicus.) Nijmegen. 1800. - F. W. van Wees ,
P. - 1832-1860-1870. - 1 600. - T. P. de Groot,
K. - 1822-1851-1869. - 1 100. - M. J. Langewen ,
K. - 1845-1870-1871. - f 100.
NIJMEGEN. (H. Franciscus.) Nijmegen. 1800. - J. H. Beckers, p.
- 1802-1825-1843. - f 600. - J. H. A. Nieuwenhuizen, K. - 1835-1859-1866. - 1 100. - A.
Schoonbeek, K. - 1844-1869-1870. - 1 100.
NIJMEGEN. (H. Ignatius.) Nijmegen. 3316. -- P. A. Corstiens , P.
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-

Geboren 1806. - Gewijd 1832. - Benoemd 1870.

- f 600. - J. A. van Kessel , x. - 1832-1861-1863. f 100. - J. H. Labrie , K. - 1808-1839-1869.
100. - G. A. J. Zwakenberg , x. - 1836-1861-f 1872. - ; 100. - H. G. J. Erftemetjer, , x. -1818-1843-1872. - B. J. J. Mutsaers, x. - 1836-1869-1872.
NISTELBODE. (H. Lambertus.) Oss. 1392. - J. G. van de Pas,

P. - 1810-1834-1863. - 1 400. - F. G. C. Daniels,
K. - 1811-1867-1872. - f 100.
NULAND. (H. Joannes Onthoofding.) Oss. 1145. - F. A. Pollet ,

P. - 1806-1832-1853. - 1400. - H. A. M. Bogaers ,
K. - 1843-1869-1870. - 1 150.
NurTEN. (H. Clemens.) - Openbare kapel to OPWETTEN. (H.
Antonius Abi.) - Eindhoven. 1029. - W. van Lent, P.
- 1803-1826-1840. - f 400. - M. J. van der Krabben , K. - 1845-1870-1871. - 1 100.
OEDENRODE. (ST.) (H. Martinus.) Eindhoven. 2550. -- A. J. H.
van Heck , P. - 1820-1845-1864. - f 400. - J.
Migchels , K. - 1833-1858-1863. - f 150. - A.
Pauwels , K. - 1826-1852-1858. - 1 100. - T.
van Bergen, K. - 1847-1871-1872. - f 100.
°MELT: (H. Naam Jesus.) Cuyk. 660. - P. P. Thijssen , P. -

1818-1843--1861. - f 400. - F. Jansen , K. - 1825
-1851-1861. - 1 150.
OERLE. (H. Joannes de Dooper.) ---7- Openbare kapel op ZAND
OEBLE (H. Joannes de Dooper.) - Eindhoven. 471. - G.

van Lieshout , P. - 1816-1842-1861. - i 400. G. C. A. Bogaers , A. - 1840-1864-1868.
OIJEN. (H. Servatius.) Oss. 530. - P. van de Laarschot, P. 1825-1850-1871. - 1 400.
OIRSCHOT. (H. Petrus banden.) Oirschot. 2800. - P. A. de Bout,
P. -- 1803-1827-1853. -,-- f 400. - A. Jansen, x. -

1835-1859--1859. - f 150. - J. Verhagen , K. -1833-1862-1862. - f 100. -- A. J. Fritsen , K. 1826-1852-1863. -- f 100. - L. J. F. Eijcken , A. -
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Geboren 1842. - Gewijd 1868. - lIenoemd 1870.
OISTERWIJK. (H. Petrus banden.) Boxtel. 1767. - H. J. van Beugen , P. - 1811-1835-1856. -- f 500. - J. Peels,

K. - 1816-1842-1859. - f 100. - W. van Terse!,
K. - 1833-1859-1860. - f 100.
OLLAND. (II. Martinus.) Eindhoven. 325. - J. W. Smits, P. 1822-4 847-1865. - f 400.
00IJ- EN PERSINGEN. (H. Hubertus.) Nijmegen. 573. - J. H. van
der Marck. P. - 1820-1843-1865. - f 400.
OOSTELBEERS. (H. Andreas Apostel.) Oirschot. 330. - W. Floris,
P. - 1807-1832-1849. - 1 400.
OPLOO. (H. Mathias.) Cuyk. 539. -r- H. van Hintum , P. - 18081834-1855. - 1 400. - F. P. H. van Cranenburgh,
A. - 1841-1867-1871.
ORTHEN. (II. Lambertus.) 's Hertogenbosch. 355. - L. H. C. Schutjes, P. - 1818-1843-1864. - 1 600.
Oss. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Oss. 3023. - H. Piggen ,
P. - 1804- 1832-1861. - f 400. - J. Vogels , K. 1826-1853-1858. - f 150. - L. L. Wollaert, K. 1832-1858-1860. -- 100. - L. I. A. Meuwese, K.
- 1843-1869-1870. - f 100.
OUDHEIISDEN. (H. Joannes.) Heusden. 620. - Q. van den Bogaert,
P. -- 1807-1833-1837. - f 400.
OVERASSELT. (H. Antonius Abt.) Nijmegen. 790. - J. W. Smits,
P. - 1802-1825-1852. - f 400. - H. J. van Noenen, K. - 1829-1855-1858. - f 150.
OVERLANGEL. (H. Antonins Abt.) Ray. en Megen. 250. - J. A.
Velthuijsen, P. - 1818-1845-1867. - f 400.
OVERLOON. (H. Theobaldus.) Cuyk. 470. - A. van den Bosch,
P. - 1805-1828-1849. - f 400. - G. R. van den
Bosch, K. - 1832-1858-1861. - f 100.
POLDER. (DE) Gem. Dussen. (H. Marta Onbevlekte Ontvangenis.)
Heusden. 405. - J. A. F. Lips, P. - 1829-18541863. - f 400. - F. J. H. van Liempt, A. - 18381864-1872.
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PUIJPLIJK. (H. Joannes de Dooper.) Druten. 440. - A. P. van den
Bosch, P. - Geboren 1820. - Gewijd 1845. - Benoemd 1865. - 1 400.
RAAMSDONK. (H. Bavo.) Geertruidenberg. 820. - L. Manders, P.
1805-1829-1848. - 1 400. - H. J. Schoenmakers, K. - 1827-1853-1869. - 1 100.
RAAMSDONKSCHEVEER. (H. Maria Hemelvaart.)Geertruidenberg. 1300.
- H. C. Wijten, P. - 1805-1832- 1853. - f 400.-W. H. van Heeswijk , K. - 1834-1859-1865.- f100.
- L. van Esch, A. - 1844-1870-1871.
RAVENSTEIN. (H. Lucia.) - Bijkerk to NEERLANGEL (H. Joannes de Dooper.) Ray. en Megen. 756. - A. van den
Brand, P. - 1805-1828-1865. - 1 83 (1). - A.
Spierings, it. - 1835-1860-1865. - 1 150. - M.,
G. P. Mutsaers, K. - 1841-1867-1869. - C. van
Gerwen , A. - 1825-1852-1871.
REEK. (H. Antonius Abt.) Ray. en Megen. 650. - H. van der
Zandt, r. - 1802-1830-1856. - 1 400. - L. W.
Nass, K. - 1841-1865-1871. - f 150. - G. van
de Weljer, A. - 1815-1838-1860.
REUSEL. (H. Maria Hemelvaart.) Valkenswaard. 650. - F. F. L.
van der Wee, P. - 1822-1845-1869. - 1 400. F. J. Dumoulin, K. - 1830-1857-1870. - 1 100.
RIETHOVEN. (H. Willibrordus.) Valkenswaard. 470. - E. Branton,
P. - 1815-1842-1862. - 1 400.
RIJKEVOORT. (H. Rochus.) Cuyk. 345. - J. T. Taabe, P. -1811-1834---1856. - 1 400.
ROSMALEN. (H. Lambertus.) Oss. 1156. - J. C. ()Hers, P.
-18645.
1 400. - P. van den Hurk,
K. - 1846-1871-1872. - f 100. - F. van Lankveld, A. - 1831-1861-1870.
ROSSUM. (H. Marlinus.) Zalt-Bommel. 320. - L. F. Gast, P. (1) De pastoor alhier geniet boven zijne Rijks-jaarwedde een tractement
van 1 317 uit het zoogenaamde Loterij-fonds van Ravenstein.
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Geboren 1824. - Gewjjd 1850. - Benoemd 1866. 1 400.
SAMBEEK. (H. Joannes de Dooper.) Cuyk. 1145. - P. Bonants ,
P. - 1793-1818-1827. - f 400. - H. L. Smits ,
K. - 1842-1867-1868. - 1 200. -- Zie VORTUM en
MULLEM.

(H. Antonius Abt.) Rev. en Megen. 1250. - P. van den
Bogaerd , P. - 1808-1833-1863. - 1 400. - H.
Peters, K. - 1838-1870-1870. / 200.
SCHUNDEL. (H. Servatius.) Boxtel. 3217. - T. J. van Lulitelaar,,
r. - 1820-1848-1870. - f 500. - T. J. van Lutjtelaer , K. - 1831-1856-1871. - 1 200. - J. F. van
Erp , K. - 1833-1858-1862. - 1 100. - J. C. van
Vroonhoien , K. - 1839 -1865-1871. - 1 100. J. J. van Meulenhoff, A. - 1839-1865-1866.
SEITAART. (H. Lambertus.) Helmond. 490. - F. A. Clerex 7 p.
- 1825-1850-1872 - f 400.
SOERENDONK. (H. Joannes Onthoofding.) Valkenswaard. 435. - F.
F. van Hombergh , P. - 1805-1833 -4854. - 1 400.
SOMEREN. (H. Lambertus.) Helmond. 2300. - J. S. van den
Etinde , P. - 1817-1843-1868. - 1 400. - F. A.
van den Eljnde , K. - 1827-1851-1859. - 1 150.
- J. A. van Heeseh , K. - 1845-1871-1872 1 100.
SON. (H. Petrus Banden.) Eindhoven. 852. - A. J. Dobbelsteen ,
r. - 1817-1842-1860. - 1 400. - J. van den
BOOMe, K. - 1831-1859-1868. - f 100.
STEENSEL. (H. Lucia.) - Bijkerk to KNEGSEL (H. Monulphus.)
-Eindhove.403GHanArse,
P. - 18271851-1869. - f 400.
STERKSEL. (H. Gertrudis.) - Rectoraat onder MAARHEEZB. B. J. van Bokhoven , B. - 1842-1868-1869. 1 300.
STIPHOUT (H. Trudo.) Helmond. 428. - F. W. Kuljpers , P.
1 400. -- T. J. H. Knegtel , A.-1798203. -

SCHAIJK.
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Geboren 1845. - Gewijd 1872. - Benoemd 1872. 1 100.
STRATUM. (H. Georgius.) Eindhoven. 1258. - A. J. Lombarts,
P. - 1814-1841-1860. - 1400. - J. L. van Vlok-

boven , K. - 1841-1865-1867. - 1 150.
STRIJP. (H. Trudo.) Eindhoven. 893. - F. C. van Vugt, P. -

1823-1847-1869. - 1 400. - W. H. Lammers, K.
-

1835-1863-1870.

f 100.

TEEFFELEN. (II. Benedictus.) Oss. 68. - A. Zelten, P. - 1807

-1830-1854. -1 400.
TILBURG. ( ' T GOIRKE.) (H. Dionysius.) Openbare kapel in

wijk HASSELT (0. L. Vrouw.) - Tilburg. 5297. - W.
van de Ven, r. - 1793-1817-1826. -1 620. - J.
P. L. van Heesbeen, -1836-1851-1861.-1200.
-

H. van Liempd, K. - 1826-1851-1856. - [150.

-

J. Crouwers, K. - 1827-1853-1856. - 1100. -

J. T. J. van Meurs, K. - 1840-1863-1864. 100.
TILBURG. ( ' T HEIKE.) (H. Dionysius.) Tilburg. 6480. - J. van

der Lee, P. - 1825-1849-1871. - 1 620. - P. van
de Wal, K. - 1837-1862-1871. - 1 150. - G.
van. Haaren, K. - 1838-1863-1864. - f 100. M. A. van Weert, K. -1843-1869-1871.- [100.J. H. van Welie,
-

- 1845-1871-1871. -- f 100.

F. Berkelmans, A. - 1839-1863-1871. Zie TIL-

BURG. (H. Hart ran, Maria ea Vincentius A Paulo.)
TILBURG. (II. Hart van Maria en Vincentins 4 Paulo.) - Rectoraat

onder TILBURG. ( ' T HEIKE.) (H. Diongsius.) - J. A.
de Beer , R. - 1821-1845-1860. f 300. - P. G.
Geene, x. - 1825-1854-1863. -- f 100 - P. C.
Loeffen,
- 1844-1868--1870.
TILBURG. (KORVEL.) (H. Dionysius.) Tilburg. 2480. - H. A. van

Dooren P. -- 1811-1835-1850. - / 600. - W. P.
L. van Eijek, K. - 1831-1857-1863. - 1 150. W. T. G. Otten, K. - 1837-1863-1864. - 1 100.
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TONGELRE. (H. Martznus.) Eindhoven. 668. - H. Sehoenmakers,
P. - Geboren 1806. - Gewijd 1831. Benoemd 1849.
-

UDEN.

400.

f

Petrus Steel to Antiochie.) Openbare kapellen in
het DORP. (H. Maria. Onb. Onl y.) en op VORSTENBURG

(H.

(H.

Joannes Geboorte.) - Ray. en Megen. 3125. - J. van

Doom P. - 1810-1834-1855.

f 400. - A. Kemps,
K. - 1829-1854-1855. - / 100. - J. B. Panken ,

K. - 1837-1861-4864. -

1837-1861-1869.

f

f

100. - J. Baselmans , K.

150. - A. van der Burgt ,

A. - 1804-1828-1859.
UDENHOUT. Lambertus.) Boxtel. 1598. - F. Cuypers, P. 1810-1836-1859. -

f

400. - J. van de Laarsehot,

K. - 1838-1864-1865. - / 100.
VALKENSWAARD.

(H.

Nicolaus.) Valkenswaard. 820. - H. F. Aarts,

P. - 1811-1835-1852. - T 600. - P. Kemps , 1832-1858-1861. - 100. - N. A. Janssen , A. 1808-1832-1871.
VEGHEL.

(H.

Lambertus.) Helmond. 2690. - F. A. Clerex , P.

1823-1847-1870. -

f

400. - H. Evers,

--

1833-1858-1858. - 1 150. - J. F. Bijnen , K. --1840-1867-1868. - f 100. - J. H. Verberne , A. 1843--1868-1870.
VELD-DRIEL.

(H. Martinus.) Zalt-Bommel. 435. - A. H. J. Mulders , P. - 1815-1842-1869. - / 400.

VELDEOTEN.

YELP.

(H.

Cecilia.) Eindhoven. 780. - G. Verhoeven, P.

-

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

-

1834-1860-1862. - / 100.

Vincenlius Diaken en Martelaar.) - Openbare kapel
op EMMAUS. (H. Maria Onbevlekte Onl y .) - Ray. en Megen.

(H.

366. - F. W. T. J. M. van Sasse van Usselt , P. --1821-1848-1870. - f 400. - P. van Mierlo , K. 1805-1830-1852. - f 100. - A. van der Wolk , A.
1806-1837-1866.

-

VESSUM. (H. Lambertus.) Oirsehot. 402. - T. van der Veldeb , P. --
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Geboren 1823. - Gewjjd 1850. - Benoemd 1871. 1 400.
VIERLINGSBEEK. (H. Laurentius.) - Openbare kapel te Groeningen (H. Maria.) - Cuyk. 1022. - A. van Welie,
P. - 1813-1838-1859. - 1 400. - M. Giesbers, x.
- 1839-1866-1871. -- f 100.
VLIBRDEN. (H. Willibrordus.) Helmond. 450. - J. Bruijsten , P.
1799-1826-1844. - f 400. - W. van Vugt, A.
- 1847-1871-1872.
VLUMEN. (H. Joannes Geboorte.) Heusden. 2007. - P. van den
Brand, P. - 1817-1841-1851. - 1 400. - J. F.
Brener, K. - 1844-1868-1869. - 1 100. - P.
Langenhuizen , K. - 1835-1861-1871. - 1 100.
VOIJKEL. (H. Antonius Abt.) Rev. en Megen: 1060. - J. van Hulst,
P. - 1811-1839-1869. - 1 400. - G. H. Mathijsen ,
K. - 1825-1851-1865. - f 150.
VORSTENBOSCH. (H. Lambertus.) Oss. 269. - H. van Leur, r.
-- 1816-1842-1864. - f 400.
VORTUM. (H. Hubertus.) - Bijkerk te MuLLEm. (H. Cornelius.)
- Rectoraat onder SAMBEEK. - G. Sackers, R.
1 350.
-1802345.
VUCHT. (H. Petrus Stoel.) Boxtel. 2061. - C. T. van Erp , P. 1816-1843-1862. - 1 571.75. - A. N. J. Willems,
K. - 1837-1863-1868. - 1 150. - A. J. Hordjjk,
K. - 1844-1870-1871. - 1100. - C. J. A. Terwindt,
K. - 1826-1851-1851.
WAA.LEB. (H. Willibrordus.) Eindhoven. 680. - F. N. Smite, P.
- 1817-1843 -1861. - 1 400. - J. H. A. Vissers,
K. - 1835-1860-1867. - 1 100.
WA.A.LWI.M. (H. Joannes Geboorte.) Geertruidenberg. 2319. - M.
van der Hagen , P. - 1826-1850-1870. - f 400. V. A. J. Rjjke, K. - 1829-1853-1854. - f 150. H. J. J. van Roosmalen , K. - 1836-1860-1861. 1 100.
WAMEL. (H. Victor en Gezellen.) Druten. 1228. - J. H. van Val-
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kenburg, P. - Geboren 1819. - Gewijd 1842. Benoemd 1863. - f 400. - J. A. de Croon, K. -1842--1868--1871. - / 150.
Werutou. (H. Cornelius.) Cuyk. 806. - J. Franssen , P. - 1807
-1832-1865. - 1 400. - W. D. van 088, K. -1839-1864-1864. - f 100.
WASPIK. (H. Bartholomeus.) Geertruidenberg. 1900. - A. van
Iersel , P. - 1805-1829-184$, - 1 400. - A. J.
Haest, K. - 1826-1850-1857. - f 100.
WESTERHOVEN. (H. Servatius.) Valkenswaard. 445. - E. van Lieshout, P. - 1809-1834-1856. - 1 400.
WEIIRT. (H. Andreas.) Nijmegen. 400. - G. van den Bogaard,
P. - 1819-1843-1866. - f 400. - P. J. van de
Laar,, A. - 1846 -1871-1872. - 1 100.
WIJCHEN. (H. Antonius Abt.) Nijmegen. 2289. - J. van Lieshout ,
P. - 1827-1850-1863. - f 400. - J. P. J. Terstegen ,
K. - 1830-1860-1872. - f 150. - W. P. C. Abbenhuis , x. - 1842-1868-1870. - f 100.
WINSSEN. (H. Antonius van Padua.) Druten. 730. - F. van Clarenbeek , P. - 1791-1813-1833. - f 400. - C. M. van
Kessel , K. - 1842-1866-1868. - 1 150.
WINTELRE. (H. Willibrordus.) Oirschot. 321. - J. van Vlokhoven ,
P. - 1812-1836-1858. - f 400.
WOENSEL. (H. Petrus Stoel le Antiochie.) Eindhoven. 2400. - G.
Vugs , P. - 1794-1821-1828. - f 400. - A. W. van
Asten , K. - 1831-1858-1871. - f 150. - B. de
Zeeuw,, K. - 1841-1866-1871. - f 100. - G. Vink ,
A. - 1845-1871-1872.
WOUDRICHEM. (H. Joannes' Nepomucenus.) Heusden. 155. - F.

A. A. J. Bijvoet , P. -- 1834-1862-1872. - f 600.
ZALT-BOMMEL. H. Martinus.) Zalt - Bommel. 821. - J. W. A. van

Ewijk, P. - 1805-1828-1834. - 1 600. - A. C. P.
Schoonens, K. - 1825-1855-1860. - f 100.
ZEELAND. (H. Jacobus de Meerdere.) Ray. en Megen. - 1339. F. van
Dijk , P. -- 1823-1849-1871. - f 400. - P. Vermeer,

110
Geboren 1846. — Gewijd 1871. Benoemd 1871.
--[150. — W. Kemps, — 1813-1845-4 849. —(100.
ZEELST. (1-1. Willibrordus.) Eindhoven. 1056. — W. J. de Vocht ,
P. — 1822-1846-1867. — f 400. — W. van den Braak,
K. — 1841-1866-1867. — f 100.
ZES-GEHIICHTEN. .(1-1. Maria en Brigida.) Eindhoven. 800. — L.

de Beer, P. - 1827-1853-1867. — f 400.
ZEVENBERGEN. (if. Bartholonieus.) Geertruidenberg. 2205.

A. J.

van Meerwijk P. - 1805-1829-1846. —1 400. —
J. W. Vogels, K. - 1836-1862-1862. — f 100.
— A. H. de Wijs , K. - 1843-1868-1870. — f 100.
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RECAPITULA TIE
OP DE

VOORGAANDE NAAMLIJS T.
A.M. MN III I MO In MI I MP

Getal

BEDRAG

der
RIJKS-JAARWEDDEN
Ruksen COMPETENTIEN
jaarwed den
yoor
en competentien your

Moistdoende
DEKENATEN,
N

vi

43
.
O

O

0

sy

49i)
cs

Gulden.

Gulden.

*6

*6

18

5

13

3,000 00

1,500 00

18-

18

28

18

22

8,147.50

2,500 00

*21

*21

22

*21

19

*8,794.425

2,625.00

Druten .

18

18

14

18

10

7,200 00

1,350.00

Eindhol en .

22

22

21

22

17

9,000 00

1,950 00

15

15

18

15

15

6,400.00

1,600 00

124

124'

30

"23

25

*9,674.00

2,750 00

12

9

12

8

5,000 00

850 00

19

23

19

21

8,700 00

2,400 00

's Hertogenbosch.
Boxtel

.

Cuyk ..

...

eertruidenberg
Helmond
Heusden
Nijmegen

19

Oirschot.

16

16

9

16

8

6,553 00

900.00

Oss

1'5

15

11

15

10

6,050.00

1,100 00

23

19

16

7,283 00

2,023 625

14

*4

11

*2,100.00

1,350 00

10

*19

9

00

900 00

3,400 00

550.00

.

.

Ra y . en Megen .

19

19

• • •

*4

*4

Tilburg .

Valkenswaard.

.

*19

Zalt-Bominel .

.

8

8

5

8

5

.

(236

236

255

234

209

Totaal

.

*7,1 73

99,076 925 24,348.625

* Ilieronder begrepen een Rectoraat en een Recto r.
rr
ft
twee Re ct oraten en twee Rectors, waarvan een
in het genot van Rijksjaarwedde.
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PROVINCIES-GEWIJZE INDEELING
DEB

VOORGAANDE RECAPITULATIE.

Getal

i
PROVINCIEN,

Dienstdoende

a

g
7
..,4
a)

x

r.
g

=
A

02

.'"Z2

.

a.,

BEDRAG

Rijksjaarwedden
en competenLien voor

n
8
02

=
p..

R.

cz

w

.
A
'Ts
..
::

der
RIJKS-JAARWEDDEN
en COMPETEN TIEN
voor

.;
,!..:.
i

75
CZ.

:4

Gulden

Noordbrabant. .

.
A

*192

*192

213

190

173

Gulden.

80,176.925 20,048.625

Gelderland

.

44

44

42

41

36

18,900.00

Totaal

.

236

23t

255

231

209

99,076 925 24,348.625

4,300.00

i
* Hieronder begrepen zes Re ctor at en en zes Rector s, waarvan vier
in bet genot van Rijks-jaarwedde.
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RANGSCHIKKING
DER VOORMELDE JAARWEDDEN EN COMPETENTIEN NAAR
DE HOEGROOTHEID VAN DERZELVER BEDRAG.

Pastoors.

HOEGROOTHEID.

Kapellaans.

Totaal.

BEDRAG.

Gulden.

Gulden.

075.75
750.00

-

ll

1

975.75

II

1

750.00

735.00

II

1

735.00

620.00

II

2

1,240 00

e

16

9,600.00

i,

1

571.75

1

568 00
2,500 00

1

600 00
571.75

I

568.00
500.00

ii

5
1

II

1

V

1

475.00
458.00

456.00

II

1

456.00

430.00

II

1

430.00

450.00

Il

1

450.00

425.00

ii

2

850.00

405.00

it

1

405.00

ll

475.30
475.03
458,00

1

1

404.125
400.00

19

350.00
300.00

II

ir
1
3t

II

1
5

475.30

1
191
1

404.125
76,400.00
*

4t

350.00 *
1,200.00 f

5

1,000.00

54

8,100.00

II

54
1

1

125.00

II

1

1

100.00

II

147

147

83.00

1

II

Niet bezoldigd

2

46

1
48

236

255

491

200.0

II

150.0

II

125.0
123.62

Totaal

.

.

123 625
14,700.00
83.00
§

ii

123,425.55

* Ilieronder begrepen een Recto r.
drie Rector s.
twee Rectors.
9,
21
§
8

114

PERSO NEEL
DER

(tlataIDUa.32dUIL.TtlaID
VAN HET

BISDOM VAN BREDA.
(1 October 1872.)

BISSCHOP.

Z. D. H. Mr JOANNES VAN GENK OP. Resideert te Breda.
—GeborntPisenhag(Nordbant)9Sepmbr1803.—
Priester gewijd 2 Maart 1827. — Benoemd tot Bisschop van
Adras in partibus inftdeliunz en Coadjutor rum futura successione

van den Apostolisehen Administrateur van het Vicariaat van
Breda J. ran Hooydonk in 1850. — Tot Bisschop gewijd te
Hoeven den 1 sten 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 April 1868, aan Mgr. J. von Hooydonk
opgevolgd , en den 29sten dier maand kanoniek geinstalleerd
als Bisschop van Breda.
VICARIS-GENERAAL.

CORNELIUS VAN DER VEEKEN, Proost van het Kathedraal
Kapittel en President van het seminarie to Hoeven. Geboren
te Beek bij Prinsenhage (Noordbrabant) 11 November 1819. -Priester gewijd 23 December 1843. -- Benoemd Vicaris Generaal 14 Mei 1868.
SECRETARIS VAN HET BISDOM.

ADRIANUS HENRICUS VAN DEN CORPUT. — Geboren 1843. --Priester gewijd 1867. — Benoemd 13 December 1870.
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KATHEDRAAL KAPITTEL.
PROOST.

Vicaris-Generaal en President
van het seminarie te Hoeven. Geboren 1819. — Gewijd
1843. — Benoemd 1870.

CORNELIUS VAN DER VEEKEN ,

KANONIKEN.
PETRUS JOANNES WERDEN 4TO,

Pastoor te Breda (II. Barbara.)

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

Pastoor te Breda. (II. Maria

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

Deken van Breda en Pastoor

te Beek. — 1815-1840-1858.
PETRUS JOANNES GABRIE- L , Professor in het Seminarie te
Hoeven. — 1826-1852-1858.
ADRIANUS WILLEMS 4.( , (off.), Pastoor te Oosterhout. — 1801
—1826-1860.
JOANNES STOOP, Pastoor te Breda. (II. Antonius van Padua.) --1818-1842---1864.
Regent van de onder-afdeeling van het
seminarie te Oudenbosch. — 1818-1842-1870.
CORNELIUS DE WILDE , Deken van Ginneken en Pastoor te
Alphen. — 1797-1822-1871.

GERARDUS DE NIJS.

DEKENS.
DEKENA A T.

BREDA.

Franciscus Laurentius Maes , Kanonik van het Kathe-

draal-Kapittel, Deken van Breda en Pastoor te Beek. —1815

—1840-1870.
Cornelius Doggen , Pastoor te Lepelstraat. -1828-1853--1872.
ETTEN. Cornelius van Mechelen, Pastoor te Sprundel. — 1819
--1842--1871.
GINNEKEN. Cornelius de Wilde, Kanonik van het Kathedraal.
Kapittel en Pastoor te Alphen. — 1797-1822-1860.
(off.) Kanonik van het KatheOOSTERHOUT. Adrianus Willems
draal-Kapittel en Pastoor te Oosterhout. —1801--1826--1870.

BERGEN-OP-Z003,1.

<
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DEKENAAT.

STEENBERGEN. Jacobus Uittewilligen, Pastoor te Steenbergen.

— 1826-1850-1871.
AARDENBURG. Paulus van Oers, Pastoor te IJzendijke.

Geboren 1828. — Gewijd 1854. — Benoemd 1871.
HULST. Antonius Cornelius Buys, Pastoor te Huist. — 1820

—1813-1864.
BISSCHOPPELIJK SEMINARIE.
Hoofdafdeeling: Hoeven.
President.

Geboren.

Gewijd.

Benoemd.

1819

1843

1858
1854

C. van der Veeken, VicarisGeneraal enz.
Prolessoren.
C. J. de Bruijn.

1829

1853

A. W. van Rjjen.

1831

1856

1858

P. J. Gabriel, Kanonik.

1826

1852

1858

J. Loos.

1843

W. van Hoes.

1841

1865

1872

1818

1842

1862

1868

Onderafdeeling: Oudenbosch.
Regent.
G. de Njjs, Kanonik.
Professoren.

A. Graumans.

1822

1853

1853

H. Snoetjs.

1830

1860

1861

E. Looijmans.

1839

1864

A. Schellekens.

1840

1864

11886654

P. van den Hoek.

1837

1861

1865

C. van Raak.

1835

1859

1868

N. P. van Hal.

1839

1864

1869

A. J. van Goch

1842

1866

1869

A. de Jong.

1845

1869

1869

A. F. Oomen.

1844

1869

1870

L. A. Corthals.

1845

1870

1871

J. B. Kriellaars.

1846

1870

1871

C. M. Butjsen.

1847

1872

1872

117

DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN
DER

PAROCHIEN.
De hierna volgende alphabetische ljjst der kerkgemeenten
(Parochien en openbare Recloraten) van het Bisdom van
BREDA. bevat de namen der vestigingsplaatsen en patronen
der kerken, en openbare kapellen, met aanwijzing van
de Dekenaten en het getal Communicanten (1) , alsmede de namen der in iedere Parochie en elk gee,
toraat dienstdoende Geestelijken, hunne betrekking (2),
het jaartal hunner geboorte, priesterwijding en
benoeming tot hunne tegenwoordige betrekking, en eindelijk het bedrag van de Rijksjaartvedde aan die betrekking verbonden ,
met inbegrip der competentien; een en
ander opgemaakt op den isten
October 1872.
(H. Maria Hemelvaart.) Aardenburg. 939. — S. H.
Nus, D. - Geboren 1829. — Gewijd 1853. — Benoemd
1868. — f 500. — F. P. L. Flooren, v. — 1846-1871-1872. — 1 100.
ACHTMAAL. (H. Cornelius.) Breda. 607. — M. de Bakker, r. —
AARDENBIIRG

1827-1852-1862. — f 400.
(H. Willibrordus.) Ginneken. 955. — C. de Wilde, P.
1797-1822-1833. — f 950. — P. Leijten, --1834
—1859-1860. — f 181.

ALPHEN.

(1) Het getal Communicant en is dat der telling van 1870.
(2) De betrekking van Pastoor, Rector, Vicaris, Kapellaan en A. ssistent is aangeduid door de letters P, R, V, K en A.
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AxgL. (H. Cregorius de Groote.) Huist. 280. - P. van Vooren ,
D. - Geboren 1831. - Gewijd 1862. - Benoemd
1871. - I 400.
BAARLE-NASSAU. (H. Maria van Bijstand.) Ginneken. 1025. - P.
Keij, P. - 1827-1851-1861. - 1 797.71. - H. van
den Eijnden , K. - 1833-1858-1867. - f 100.
BAVEL. (H. Maria Hemelvaart.) Ginneken. 618. - W. C. van
Eekelen, r. - 1800-1826-1847. - 1 400. - J. P.
Jongeneelen, K. - 1838-1862-1869. - f 100.
BEEK. (H. Maria Hemelvaart.) Breda. 1797. - F. L. Maes, P. -1815-1840-1858. - 1 400. - T. J. Ketelaars, K. 1840-1865-1868. - f 100.
Bergen-op-Zoom. 4319. P. J. Muskens, P. - 1820-1843-1862. - f 600. -T. P. Hessels , K. - 1832-1857-1858. - f 150. A. P. 0. van Genk , K. - 1836-1860--1863. - f 100.
- M. P. W. Smits, K. - 1837-1862-1864. - f 100.
BIERVLIET. (H. Maagd Maria.) Aardenburg. 359. - A. Broeders ,
D. - 1837-1861-1872. - f 400.
BORGVLIET. (H. Antonius Abt.) Bergen-op-Zoom. 509. - P. M. A.
Koenraadt , P. - 1828-1853-1864. - f 400.
BOSCHKAPELLE. (H. Petrus en Paulus.) Hulst. 823. - B. Lauwerijssen, D. - 1838-1863-1872. - 1 400. - F. van
Eekelen, v. - 1846-1871-1872. - f 100.
BREDA. (H. Antonius van Padua.) Breda. 2491. - J. Stoop, p. -1818--1842-1864. - f 600. - F. A. van ink, K.1836-1860-1861. - 1 150. - C. H. Vermeulen, K..
- 1836-1861-1870. -. f 100.
NB. In deze parochie is eene algemeene hulpkerk op
het Bagijnhof. (H. Begga) - J. Verdaasdonk ,
P. - 1808-1834-1859. - f 200.
BREDA. (H. Barbara.) Breda. 3627. - P. J. Werden Ak r. -- 1802
-1826-1852. - 1 600. - A. L. Verhoeven , K. - 1835
-1860-1871. - 1 150. - F. X. J. Maassen, K.
1 100. - A. G. Blankers, -183456. K.

BERGEN-OP-ZOOM. (H. Maria Hemelvaart.)

119
Geboren 1843. - Gewijd 1867. - Benocmd 1871.

-

--1 100.
BREDA. (H. Maria Hemelvaart.) Breda. 3230. - J. C. van Aken,
P. - 1806-1830-1853. - f 600. - L. de Boer, x.
1837-1861-1872. - f 150. - C. Rombouts, K.

-

1842-1865-1867. - f 100.
Antonius Abt.) Ginneken. 944. - H. W. Daverveldt ,

CHAAM.

P. - 1827-1852-1870. - f 600. - P. van Leijsen ,
-- 1843-1867-1869. - f 100.
DINTELOORD. (PRINSLAND.) (H. Petrus en Paulus.) Steenbergen.
770. - A.. Krijnen , P. - 1821-1846-1871. - 1600.
J. F. van Aert . x.

-

1824-1853-1871. - 1100.

DONGEN. (H. Laurentius.) Oosterhout. 2230. - J. van Iersel ,
1817-1842-1860. - f 400. - C. C. van Genk , K.

-

f 100. - P. Vermeulen , K.

-

10830-1856-1862.

-

1824-1849-1863. - f 100. - J. Looijen K.

-

1845-1870-1871. - 1 100.

DORST. (H. Marculphus.) Oosterhout. 253. - J. J. M01, P.
-1824567.f0
EEDE. (H. Maria Hemelvaart.) Aardenburg. 891. - C. Leijten , De

-

1817-1841-1853. - f 500.

ETTEN ( H. Lambertus.) Steenbergen. 2372. - P. H. van Wees , P.
1 400. - L. F. M. Verwilghen,
-1830547.
x. - 1846-1870-1870. - 1 300. - W. A. Leppers,
K. - 1838-1864-1872.

f 100.

FIJNAART (H. Jacobus.) Etten. 760. - A. 00Mell P. - 18301854-1870. - f 400. - C. Broeders , - 18411866-1871. - f 100.
GASTEL, (II. Laurentius.) Steenbergen. 2636. - P. van Aalst , P.
1 990. - J. A Vermeulen , -182567. K.
-

1808-1833-1841. - f 100. - P. J. Schoen, K.

-1844-1869-1872. - f 100.
GILzi. (H. Petrus banden.) Ginneken. 1682. - J. van den Bosch,
P. - 1823-1846-1863. - f 400. - A. Roels ,
-- 1827-1853-1868.

f 100. 7 Zie MOLENSCHOT.
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GINNEKEN.

(H. Laurentius.) Ginneken. 1040. - J. L. van Dijk ,

P. - Geboren 1822. - Gewijd 1845. - Benoemd
1860. - 1 400. - L. J. van Straelen, K. - 18421866--1868. - f 100.
GRAA17W. (H. Maria Hemelvaart.) Hulst. 1284. - P. J. Koopmans ,
D. - 1825-1848-4854. - f 400. - J. Wijtvliet , v.
- 1844-1869--1870. - 1 100.
GROEDE. (H. Bavo.) Aardenburg. 527. - A. Biestraten , D. -1831-1857--1869. - 1 400.
GROOT-ZUNDERT. (H. Trudo.) Breda. 1650. - C. Beekmans , P.
-1823-1847-1858. - f 400. - D. A. van Rooij ,
K. - 1839-1864-1868. - f 100. - J. van Hooijdonk ,
K. - 1839-1864-1871. - 1 100.
HALSTEREN. (H. Quirinus.) Bergen-op-Zoom. 1080. - J. B. Gouverneur, P. - 1826-1850-1864. - r400. - J. A.
Brouwers , K. - 1840-1865-1868. - 1 100.
HEEN. (H. Maria Hemelvaart.) Steenbergen. 370. - C. L. A.
Floren 7 P. - 1801-1826-1847. - f 400.
HEERLE. (H. Gertrudis.) Bergen-op-Zoom. 1150. - J. C. Schrauwen , P. - 1828-1852-1869. - f 400. - A. Kuijpers ,
K. - 1846-1870-1871. - 1 100.
HENGSTDIJK. (H. Catharina.) Hulst. 478. - J. F. A. Sijbertz ,
D. - 1804-1828-1854. - f 400.
HOEVEN. (H. Joannes de Dooper.) Etten. 1563. - J. A. Baartmans,
P. - 1817-1842-1855. - f 730. - J. Wijtvliet, K.
- 1840-1864-1869. - 1 220.80.
HONTENISSE. (GROENENDIJK.) (H. Martinus.) Hulst. 1750. - J.
F. Smulders , D. - 1804-1828-1841. - f 400. A. M. A. de Kort , v. - 1838-1863-1872. - 1 100.
HOOPDPLAAT. (H. Eligius.) Aardenburg. 735. - F. C. Tielens ,
D. - 1823-1846-1857. - 1 400.
HOOGERHEIDE. (H. Maria Hemelvaart.) Bergen-op-Zoom. 1296. J. B. Kruger, P. - 1799-1823-1843. - f 400.
- C. van de Zande , K. - 1833-1857-1869. -1 100.
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MITT. (DEN) (H. Cornelius.) Oosterhout. 1099. - E. J. van
Dongen , x.

Geboren 1825. - Gewijd 1851. -

Benoemd 1872. - f 400. - E. van Braband ,

-

1820-1848-1864. - f 100.
HUIJBERGEN. (H. Maria Hemelvaart.) Bergen-op-Zoom. 489. - A.
Nelen, P. - 1817-1852-1872. - 1 400. - J. B. P.
Ermen , K. - 1844-1870-1872. - 1 100.
HULST. (H. Willibrordus.) Hulst. 1953. - A. C. Buijs , P. -1820-1843-1864.

f 650. - A, Koremans , v. -

1839--1867--1869. /' 100. - F. J. Potters, v. --1843-1869-1871. - f 100. - J. Raats, A. - 1833
-1859-1868.
IJZENDLTKE. (H. Maria Hemelvaart.) Aardenburg. 1233. P. van
Oers , r. - 1828-1854-1871. - 1 650. - A. M.
Juten v. - 1847-1871-1872. - 100.
JAN-STEEN. (ST.) (H. Joannes de Dooper.) Hulst. 1212. - H.
Mertens, D. - 1802-1833-1836. - [ 400. A. M. P.
Koenraadt , v. - 1845-1869-1871. - f 100.
KLEIN-DONGEN. (H. Hubertus.) Oosterhout. 620. - A. van den
Dooren , P. - 1829-1854-1868. - / 400.
KLEIN-ZUNDERT. (H. Willibrordus.) Breda. 584. - J. M. Dekkers,
P. - 1815-1841-1854. - f 653.10.
KLUNDERT. (H. Joannes de Dooper.) Etten. 623. - A. van Gils
P. - 1821-1846-1859.

f 550.

KOEWACHT. (11. Philippus en Jacobus.) Hulst. 1418. - C. LauwerUssen , D. - 1826-1850-1862. -- f 400. - J. A. C.
Jongeneelen , f - 1845-1870-1872. - f 100.
KRUISLAND. (H. Georgius.) Steenbergen. 1003. - J. F. van
Mierlo, P. - 1814-1841-1862. f 400. - G. C.
van Son , x. - 1841-1865-1867. - f 100.
LAMSWAARDE. (H. Cornelius.) Hulst. 1356. - L. J. C. Laurent,
D. - 1824-1848-1863. - f 400. - C. P. Blommerde,
v. - 1847-1871-1872. - f 100.
LEPELSTRAAT. (H. Antonius van Padua.) Bergen-op-Zoom. 1180. C. Doggen , P. - 1828-1853-1867. - f 400. --

122
Geboren 1843. - Gewijd 1868. -

J. J. Fransen ,

Benoemd 1871. - f 100.
LEITH. (H. Franciscus

van Sales.) Etten. 1196. - C. P. Hembroeck ,

P. - 1819-1842-1868. - 1 400. - J. B. Leautaud ,
K. - 1842-1867-1868. - f 100.
MOLENSCHOT. (H. Anna.) - Rectoraat onder GILZE. - J. Dog-

gen B. - 1831-1858-1869. - f 300.
NEUZEN. (TER) (H. I'Villibrordus.)

Hulst. 400. - A. A. van Aert ,

D. - 1833-1858-1870. - 1 400.

(Op den Kauter onder Clinge.) (H. Joseph.) Hulst.
762. - L. G. Camerman , D. - 1824--1851--1858. -

NIEUW-NAMEN.

1 600. - G. Smoor,, v. - 1842-1868-1869. - f 150.

Steenbergen. 747. J. Bernulij , r. - 1806-1832-1848. - f 400.

NIEUW-VOSSEMEER. (II. Joannes de Dooper.)

- 1841-1867-1869. -1100
-J.

C. E. van Mens,

NISPEN. (H. Maria Hemelvaart.) Steenbergen. 751. - J. B.
Margie, P. - 1814-1841--1862. - f 650. - A. M.

Canters, K. - 1845-1869--1869. - f 100.
OOSTBURG. (II. Eligius.)

Aardenburg. 645. - J. van der Meijden ,

P. - 1828-1853-1863.

f 650.

OOSTERHOITT. (MIDDELWIJK.) (H. Joannes de Dooper.) - Open-

bare kapellen te MIDDELWIJK en te ST. CATHARINADAL. -

Oosterhout. 3857. - A. Willems

(off.), P. -

f 600. - M. Dekkers , x. -1832

1801-1826-1845.

-1857-1870. - 1 150. - J. C. Staps, K. - 1836- 1842-

1861-1871. - 1 100. - G. van Dijk
1867- 1871. - 1100.
OOSTERHOITT. (O0STEIND.) (H. Joannes de Dooper.)

- C. Luijkx ,
Melsen ,

Oosterhout. 809.

P. -- 1810-1834--1852. - f 400. A. A.

- 1842-1868-1871. - 1 100.

Bergen-op-Zoom. 1200. - G. Bie1823-1847-1857. - 400. - A. van der

OSSENDRECHT. (H. Gertrudis.)

straten , r.
Sanden ,

- 1844-1868-1872. - f 100.

OSSENISSE. (H. Willibrordus.)

Hulst. 610. - C. A. Hessels , D.
f 400.

-183567.
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OIIDENBOSCH. (H. Agatha.) Etten. 2500. - W. Hellemons, P. Geboren 1810. - Gewijd 1833. - Benoemd 1842. -f 710.80. - B. Franken , K. - 1832-1861-1863. f 100. - J. van Leijsen, K. - 1839-1863-1871.
-1 100.
PHILIPPINE. (H. Maria Hemelvaart.) Aardenburg. 398. - P. Hanssons, D. - 1817-1846-1857. - f 600.
PRINSENHAGE. (H. Martinus.) Breda. 2609. - G. van Spaandonk ,
r. - 1830-1854-1870. - f 400. - P. J. J. de Wit
K. - 1839-1864-1867. - f 100. - W. F. Solids,
K. - 1839-1863-1871.

f 100.

PUTTE. (H. Dionysius.) Bergen-op-Zoom. 632. - A. A. de Wit,
P. - 1836-1861-1871. - f 400.
RIEL. (H. Antonius Abt.) Ginneken. 334. -- P. Hendrikx, P. -1828-1852--1862. - 400.
RIJEN. (H. Maria Magdalena.) Ginneken. 656. -- G. Verbunt, P. 1813-1837-1857. - f 600.
RIJSBERGEN. (H. Bavo.) Breda. 1095. - H. van der Hooft, P.
- 1814-1840-1858 - 1 400. - P. J. van der
Heijden ,

- 1845-1870-1871. - f 100.

ROSENDAAL. (H. Joannes de Dooper.) Steenbergen. 4632. - P. J.
Kuijlen , P. - 1811-1835-1844. - 1 975. - J. W.
Smeur, K. - 1835-1858-1871. - f 100. - W.
Lambregts , K. - 1836-1862-1870. - f 114.25. Zie ROSENDAAL. (0. L. Vrouw van bijstand).
ROSENDAAL. (0. L. Vrouw van bijstand.) - Rectoraat onder
ROOSENDAAL. (H. Joannes de Dooper.) - L. J. Hoctin,
R. - 1812-1837-1872.
RUCPHEN. (H. Martinus.) Etten. 846. - C. J. Verheijen , P.
-182649.
f 460. - W. H. H. Teijchine,
- 1841-1867-187E

f 100.

SAS VAN GENT. (H. Maria Hemelvaart.) Hulst. 632.

rings, D. ----,1831-1858-1871.

A. Wete-

f 400.

SLUIS. (H. Joannes de Dooper.) Aardenburg. 601. - W. Verkaar,
P. - 1828-1855-1867. - f 650.
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SPRIINDEL. (H. Joannes de Dooper.) Etten. 901. - C. van Meche-

len , P. - Geboren 1819. - Gewijd 1842. - Benoemd 1856. - i 400. - A. J. van Genk , K. 1840-1865-1869. - f 100.
STAND-DAAlt-BUITEN. (H. Joannes de Dooper.) Etten. 942. - J. C.

Vlasblom , P. - 1818-1842-1862. - f 400. - F.
A. Kerstens , K. - 1843-1867-1872. - 1 100.
STEENBERGEN. (H. Gummarus.) Steenbergen. 2629. - J. Uitte-

willigen , P. - 1836-1850-1871. - 1 400. - J.
Mijnen , x. - 1831-1855-4864. - f 100. - P. S.
de Wit, K. - 1839-1863-1868. -- 1 100. - F. A.
van Genk , K. - 1842-1866-1872. - 1 100.
STOPPELDIJK. (H. Geralphus.) Hulst. 1175. -

C. van Raak,

D.

- 1830-1855-1867. -- f 400. - L. Claassen , v. -

1846-1871--•1872. - f 100.
TERHEIJDEN. (B. Antonius AGO Oosterhout. 980. - T. A. van

Raak, P. - 1802-1826-1847. - f 400. - J. B. Lane,
K. - 1838-1863-1869. - f 100.
TETERINGEN. (H. Willibrordus.) Oosterhout. 927. - J. Aelen , r.

- 1823-1847-1867. - 1 400. - C. Claassen , K. -1841-1865--1865. - ; 100.
ULICOTEN. (H. Bernardus.) Ginneken. 378. - P. W. van Beljster-

veldt , P. - 1829-1854-1867. - f 400.
ULVENIIOUT.

(H. Lauren tius.) - Openbare kapellen te

STREW-

BEEK. (if . Hubert us.) en te GALDEB. (H. Jacobus.)
P. -1825-1848
-Ginek.17AvaMcheln,

-1863. - f 400. - A. P. Verhetjen , K. - 18431868--1871. - f 100.
WAGENBERG. (H. Gummarus.) Oosterhout. 1048. - A. J. Smits,

P. - 1827-1853 . -1871. - f 400. - F. C. Lauryssen ,
K. - 1837-1862-1869. - 1 100.
WESTDORPE. (H. Maria Visita tie.) Hulst. 989. - L. van Ink,
D. - 1809-1833-1846. - [ 400. -- J. W. van Nimme ,

v. - 1844-4869-1870. - f 100.
WILLEMSTAD. (H. Maagd Maria.) Steenbergen. 103. - D. J. L.
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Fassaert , P. - Geboren 1834. — Gewljd 1861. —
Benoemd 1871. — / 840.
WILLIBBORD. (ST.) ' T HEIKE. (H. Willibrordus.) Etten. 578.
A. J. Kroes , P. — 1807-1831-1841. — 1 600.
Wouw. (H. Lambertus.) Bergen-op-Zoom. 2518. — J. Hellemons ,
P. - 1807-1833-1847. — (990. — P. C. M. Verhoeven ,
K. — 1842-1867--1869. — 1 210. — R. van Aalst , K.
— 1829-1857-1867. — 1 100.
ZEGGE. (H. Maria Boodschap.) — Openbare kapel in de KAPELSTRAAT. (0. L. Vrouw boodschap.) — Etten. 465. — A.
Bierwagen , r. — 1794-1819-1845. — 1 400. — J.
Snoek , A. - 1838-1865-1871. — 1 100.
ZITIDDORPE. (H. Maria Hemelvaart.) Hulst. 657. — J. M. Genet,
P. -- 1833-1857-1869. -- 1 650.

126
RECAPITULATIE
OP DE

VOORGAANDE NAAMLIJS T.

Getal

BE DRAG

der
Ri JKS-JAARW E DD EN
Rijksjaarwedden
en COMPETENTIEN
en competenvo or
tien voor

D ienstdoende
DEKENAT EN .

,, 4
.) l)
r!_

g

v, 4
,—... c,)

5,

E

:,6 1 1 -::-:
' T,

of,

il
0

Golden,

Gold.

.

9

9

13

*10

13

"1,643.10

1,450 00

Bergen-op-Zoom .

10

10

11

10

11

4,790 00

1,260 00

Et ten .

..

10

10

10

10

10

5,050 80

1,320 80

Ginnel;cn

.

§11

§11

7

§i 1

7

j5,64,7 71

781.00

Breda.

Onsterliout .

.

9

9

11

9

11

3,800 00

1,150 00

Steenbergen

.

i-11

-1-11

12

10

12

6,055 00

1,214 25

9

9

2

9

1,750.00

200 00

16

16

12

16

11

7,100 00

1,150.00

85

78

85

77

41,856.61

8,526 05

Aaidenburg

.

Hoist ..

Totaal

.

85

I

* II ieronder begrepen de pastoor N a n bet baninhof to Breda
u
§
ri
een Reetorsat en ceo Rector.

127
PROVINCIES—GE WIJZE INDEELING
DER

VOORGAANDE RECA.PITULATIE.

Getal
Dienstdoende

BEDRAG

der
RIJKS-JAARWEDDEN
Rijksjaarwedden en COMPETENTIEN
voor
en competentidn voor

PROVINCIEN,

F, Eii
il
'4 0

Ei
2 ;';''

'I
a'
on

,..5.

L.
"

-i3 V,

Li
4 13

tc
`p4=
.

Guld,

Guld.

*60

*60

64

1-60

61

1-29,996 61 7,176 05

Zeeland . .

25

25

14

25

13

11,850 001,350.u0

Totaal .

85

85

78

85

77

41,846.61 8,526,0

Noordbrabant .

..17■1111•011...

* Ilierouder begrepen tArs ee Ree'oraten en twee Rectors.
de pastoor van bet bagijnhof to Breda en een Rector.
n
n
t

128
R ANGSCHIKKING
DER VOORMELDE JAARWEDDEN EN COMPETENTIEN NAAR
DE IIOEGROOTHEID VAN DERZELVER BEDRAG.

Pastoors
en Desservanten.

HOEGROOTHEID.

Kapellaans
,
en
Vicarissen.

Totaal.

G uld.

BEDRAG.

Guld.

900.00

II

2

1,980 00

975.00

1u

1

975.00

950.00

u

1

950.00

840.00

n

1

840.00

797.71

ll

1

797.71

730.00

n

1

730.00

710 80

u

1

710.80

653.10

n

1

653.10

650.00

II

6

3,900.00
6,600,00

u

11

550.00

II

1

550.00

500.00

II

2

1,000.00

1

600.00

1

460.00

n

1

460.00

n

21,200 00

1

1

53
,t 2

220.8

II

1

1

220.80

210.0

II

1

1

210.00
. 200.00

5

400.00
300.00

*

*

600.00

II

I- 1

181.0

n

1

1

181.00

150,00

H

6

6

900.00

200.00

+

114.25

II

1

1

114.25

100.00

n

66

66

6,600.00

1

1

* 2

86

78

164

Niet bezoldigd

Totaal

.

.

*

* Hieronder begrepen een Rector.
t De pastoor van het bagijnhof to Breda.

Il

50,372.66

129

PERSONEEL
DER

ceAtEuutaiLoulL.L.tEaLt)
VAN HET

BISDOM VAN ROERMOND.
(1 October 1872.)
—........_
BISSCHOP.

Z. D. H. Mgr. JOANNES AIMITSTINUS PAREDIS 7 Kommandeur der Orde van den Nederlandschen Leeuw. Resideert te
Roertnond. — Geboren te Bree in de Provincie Limburg 28
Augustus 1795. — Priester gewijd 7 April 1821. — Benoemd
tot Bisschop van Hirina i. p. i. 24 November 1840. — Geconsacreerd 30 Junij 1841. — Benoemd tot Bisschop van Hoermond 4 Maart 1853.
VIC:ARTS-GEN ERAAL.

SECRETARISSEN VAN HET BISDOM.

GEORGILTS THEODORUS CAROLUS VAN MEIJEL. — Geboren
1830. — Priester gewtjd 1854. — Benoemd 25 Februartj 1863.
9

ISO
KATHEDRAAL KAPITTEL.
PROOST.

Deken van Roermond en Pastoor der
Kathedrale ktrk aldaar. — Geboren 1796. — Gewijd 1819.
— Benoemd 1870.

STEPHANUS MOONEN ,

KANONIKEN.
dEGIDIUS JOSEPHUS QUODBACH ,

Deken en Pastoor te Kerkrade.

— 1803-1826-4859.
Deken en Pastoor te Weert. — 1815-1839-1859.
FRANCISCUS MATHIAS HELDENS , Desservant te Heel. — 1794
—1818-1859.
PETRUS JOANNES HOEFNAGELS , President van het Seminarie
te Roermond. — 1820— 1845-1862.
Josuuus BENEDICTUS ROERSCH , Deken en Pastoor te Sittard.
— 1801-1825-1863.
PETI:US FRANCISCUS ROEIJKENS, Deken en Pastoor te Horst.
PRANCISCUS ANTONIUS HUBERTUS BOERMANS ,

— 1804-1827-1868.
Domaticus VAN LARK, Eere Kamerheer van Z. H. Pans
Pius IX, Deken en Pastoor to Maastricht (Wjjk). —
1805-- 1830-1870.
GODEPRIDUS RAETSEN , Deken en Pastoor to Venio. — 1817
1841-1872.
PAULUS

DEKENS.
DEKENAAT.

Moonen , Proost van het Kathedraal-Kapittel
en Pastoor der Kathedrale p erk to Roermond. 1796-1819
—1842.
GENNEP. Joannes Bernardussen , Pastoor to Gennep. — 1807- 1830-1862.
G ULPEN. Joannes Michael Scholtis, Pastoor te Gulpen. --1820--1843--1871.
ROERMOND. Stephanus
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DEICENAAT.

H ORST. Petrus Franciscus Roejjkens, Kanonik van het KathedraalKapiltel en Pastoor te Horst. — Geboren 1804. — Gewijd
1827. — Benoemd 1862.
KERKRADE. lEgidius Josephus Quodbach, Kanonik van het Kathedraal-Kapittel en Pastoor te Kerkrade. ---1803-1826-1835.
MAASTRICHT. Franciscus Xaverius Rutten , Pastoor te Maastricht
(H. Servatius.) — 1822-1848-1868.
MAASTRICHT (Wijk.) Paulus Dominicus van Laer, EereKamerheer van Z. H. Pans Pius IX, Kanonik van het
Kathedraal-Kapittel en Pastoor te Maastricht (H. Martinus.)
— 1805-1830-1852.
MEERSSEN. Joannes Hobo, Pastoor te Meerssen. —1817-1840
—1871.
SCHINNEN. Arnoldus van WUller, Pastoor te Schinnen. --1821
—1845-1872.
SITTARD. Josephus Benedictus Roersch, Kanonik van het Kathedraal-Kapittel en Pastoor te Sittard. — 1801-1825-1847.
VENLO. Godefridus Raetsen, Kanonik van het Kathedraal-Kapittel
en Pastoor te Venlo. — 1817-1841-1870.
WEERT. Franciscus Antonius Hubertus Boermans, Kanonik
van het Kathedraal-Kapittel en Pastoor te Weert. — 18151838-1863.
BISSCHOPPELIJK SEMINARIE,

Hoofdafdeeling: Roermond.
President.

P. J. Hoefnagels, Kanonik.

Geboren.

Gewijd. Benoemd.

1820

1845

1865

1822
1824
1825
1829

1845
1848
1849
1852

1861
1864
1865
1868

Pro fessoren.

P. J. H. Russel.
J. G. Ousters.
G. J. H. H. Verzijl.
P. H. Marres.
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Onderafdeeling: Bolduc.

Geboren. Gewijd. Benoemd.

Regent.

W. Everts.

1827

1851

1868

1822
1824
1826
1828
1828
1832
1831
1829
1832
1834
1834
1838
1839
1837
1836
1839
1841
1843
1844
1842
1844
1843
1841
1844
1847

1845
1848
1852
1852
1854
1855
1856
1857
1857
1859
1859
1862
1863
1864
1863
1866
1866
1867
1868
1868
1868
1868
1869
1870
1871

1843
1848
1851
1852
1854
1855
1855
1857
1857
1859
1859
1862
1863
1864
1865
1865
1866
1867
1868
1868
1868
1868
1869
1870
1871

Professore?! en Preceptoren. *

P. J. Slits.
B. A. Pothast.
E. J. H. van Boom.
F. H. Ramakers.
J. T. P. H. Janssen.
F. P. Neujean.
A. J. Deutz.
G. Slits.
A. L. van de Winkel.
J. E. H. Menten.
P. A. H. Moubis.
C. P. Marres.
F. J. H. Thissen.
J. H. L. Timmermans.
J. H. Geenen.
M. Billekens.
L. J. H. Janssens.
F. H. J. Spijkers.
M. R. H. Corten.
P. H. Jaspar.
P. J. van den Goor.
J. H. Claessen.
C. J. G. Lienaerts.
A. P. H. Brouwers.
H. P. J. H. Wimmers.

* Tevens dienstdoende op het instituut voor opvoeding en onderwijs , aan deze afdeeling van het Seminarie verbonden.
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DIENSTDOENDE GEESTELIJKEN
DER

PAROCHIEN.
De hierna volgende alphabetische lijst der kerkgemeenten
(Parochien en openbare Rectoraten) van het Bisdom van RosaMOND bevat de namen der vestigingsplaatsen en Patronen
der kerken, bijkerken en openbare kapellen , met aanwjjzing
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 Rijksjaarwedde (3) aan die betrekking verbonden , een en ander opgemaakt op den
isten October 1872.
AFFERDEN. (II. Cosmas en Damianus.)

Gennep. 600. — J. W.
Metzmaeckers, D. - Geboren 1787. — Gewijd 1820. —
Benoemd 1825. — f 400*. — L. H. Peters, v. — 1832
—1859-1863. — f 235.
AMBIJ. (fl. Walburga.) Meerssen. 551. — C. Heuvels , D. -- 1813
—1837-1869. — I' 400. — J. W. H. Wouters, v. —
1846-1872-1872. — f 236.
AMSTENRADE. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.)

J. H. van de Venne ,

D.

Schinnen. 376. —
-- 1823 —1848-1872. — f 400.

(1) Het getal Communicanten is dat der telling van 1870.
(2) De betrekking van Pastoor,, Desservant , Rector , Vicaris en
Assistent , is aangeduid door de letters P. , D. , R. , v. en A.
(3) Die jaarwedden , waarop eene inhouding wegens het genet van
Pastorij-inkomsten plaats heeft, z ij n gekenmerkt door een *. Het bedrag van elke inhouding vindt men achter de Recapitulatie op deze
alphabetische lijst (bladz. 153) afzonderlijk vermeld.
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A. A. H. Kerckhoffs, v. - Geboren 1829. - Gewijd
1856. - Benoemd 1859.
ARCEN. (H. Petrus en Paulus.) - Openbare kapel te Lora.

(H. Antonius Abt.) - Venlo. 765. - A. van Valkenburg,
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.) - Openbare kapel in de HOOGSTRLAT

(H. Anna.) - Venlo. 930. - H. J. van Dijk , D. - 1813
-1836-1869. - f 400*. - J. A. Graters, v. 1834-1864- 1864. - 1 235.
BAEXEX. (H. Joannes de Dooper.) Weert. 503. - J. Hendriks,
D. - 1797-1828-1861. - 1 400. - J. M. Arits,

v. - 1839-1870-1870. - f 235.
BEEGDEN. (H. Martinus.)

Roermond. 500. - J. H. de Grutjter ,

D. - 1819-1844-1868. -1 400. - W. H. Heldens,

v. - 1831-1857-1870. - f 235.
BEEK. (H. Martinus.)

-

Meerssen. 1800. - J. A. H. Boesten ,

D.

1817-1843-1868. - f 400. - A. E. Lienaerts,

v. - 1844-1870-1870. - f 235. - J. L. Romans,
v. - 1827-1855-1872. - f 235.
BEESEL. (H. Gertrudis.)

Venlo. 600. -- J. H. Truljens,

D.

1 400. - A. P. H. Stercken,
-182470.
v. - 1846-1870-1870. - f 235.
BELFELD. (H. Urbanus.)

Venlo. 392. - P. Cruijsen, D. -- 1804

-1827-1855. - f 400.
BEMELEN. (H. Laurentius.)

-

Meerssen. 276. - J. G. Janssen,

D.

1810-1835-1848. - f 400.

BERG. (H. Michael.)

Sittard. 412. - J. R. op de Camp, D.

- 1817

-1843-1862. - 1 400.
BERGEN. (H. Petrus.) - Openbare kapellen te AMEN (H. An-

tonius.) en to HEUKELOM. (H. Antonius Abt.) - Gennep.

700. - J. Geene,

D. - 1822-1847-1867.- 1400*.

-G.JWjnhove,1835-6.
1 235.

1 35
(H. Monulphus en Gondulphus.) Meerssen. 598.
L. H. Kruijen , D. - Geboren 1809. - Gewijd 1835.

BERG' EN TERBLIJT.

-

Benoemd 1853. - f 400. - J. J. Habets , v. 1829-1856-1861. - f 235.

BINGELRADE.

(H. Lambertus.) Sehinnen. 302. - W. H. Loomans ,

D. - 1811-1840-1861. - f 400. - Zie RAATH.

(H. Lambertus.) - Openbare kapel to BOEKEND
(H. Anna.) - Venlo. 1733. - L. J. A. Smidts, D. - 1821

BLERICS.

-1845-1870. - / 400. - P. G. H. Petters, v. -- 1829
-1856-1865. - f 235. - N. N., v. - f 235.
(H. Maria Geboorte.) - Openbare kapel in het
DaRe (H. Anna.) - Horst. 333. - C. van Boekel ,

BLITTERSWIJK.

D. - 1812-1838-1870. - f 400. - C. Raedts, v. [822-1852-1856. - 1 235.

(H. Jacobus de Meerdere.) Kerkrade. 970. - H. J.
Henrotte, D. - 1816-1841-1854. - f 400. - J. A.
Hoenen , v. - 1825-1854-1867. - 1 235.

BOCHOLTZ.

BORGHAREN.

(H. Martinus.) Meerssen. 395. - P. M. Clêophas ,

D. - 1820-1850-1872. - f 400.

BOnN. (H. Martinus.) Sittard. 470. - P. M. Philippen , D.
-180346./
BREUST.

(H. Martinus.) Maastr. Wijk. 1469. - J. H. L. vau

Oppen , D. - 1825-1849-1869. - f 400. - L. G. Boosten, v. - 1841-1866-1869. - f 235. - Zie EIJSDEN.
BROEKHITIZEN. (H. Nicolaus.) Horst. 260. - J. van den Brand,
D. - 1807-1833-1852. - / 400.

(H. Nam Jesus.) Horst. 420. -- P. J.
Cremers, D. - 1811-1835-1869. - f 400. - G.

BROEKHUIZENVORST.

Lemmens , v. - 1843-1868-1868. - f 235.
BROEKSITTARD. (H. Maria Geboorte.) Sittard. 480. - J. W.

Lumens, D. - 1820-1845-1866. - f 400. - J. J.
Knoups , v. - 1828-1864-1871. - f 235.
BRUNSSUM.• (H. Gregorius.) Schinnen. 750. - P. Mannens , D.
f 400. - P. L. Baggen , v.-180354. 1843-1869- 1869. - 1 235.
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BUCHTEN. (II. Catharina.) Sittard. 415. - J. J. Foragien, D. -

Geboren 1806. - Gewijd 1830. - Benoemd 1839.
400. - P. J. Swillens, v. - 1839-1867-1867. -1

f 235.
BUGGENUM. (H. Aldegondis.) Roermond. 520. - J. H. J. Drum-

men, D. - 1822-1848-1866. - 1 400. - H. Rijs ,
v. - 1819-1853-1858. - 1 235.
RUNDE. (H. Agnes.) Meerssen. 529. - H. van Haeff , D. - 1823

1848-1872. - f 400. - N. N., v. - 1 235.
CADIER Ebl KEER. (H. Kruisverheffing.) Maastr. Wijk. 512. - L.

Joosten , D. - 1816-1843-1866. - 1 400. - N. N.,
v. - 1 235.
CASTENRAIJ. (H. Mathias.) - Rectoraat onder OIRLE. - J. A.

Thomassen , R. - 1822-1850-1858. - 1 300.
DIETEREN. (H. Stephanus.) Sittard. 370. - N. J. Pijls, D. -

1819-1848-1869. - f 400.
DOENRA.DE. (H. . • .)

Schiunen. 300. - L. S. Bemelmans,

D. -

1828-1855-1871. - f 400.
ECHT. (H. Landericus.) - Openbare kapel to SCHILBERG.

(0. L. Vroute van Vrede.) - Roermond. 1745. - H. W.
Kerbosch, D. - 1810-1834-1840. - 1 400. - J. T.
S. Smidts, v. - 1827-1851-1851. - 1 235.- A. J.
Voncken, v. - 1847-1872-1872. -- 1 235.
ECHTERBOSCH. (H. Gothardus.)

Roermond. 236. - P. A. Kelle-

ners , D. - 1817-1846-1869. - f 300.
ECICELRADE. (H. Bartholomeus.)

Maastr. Wijk. 333. - P. J. Kees-

meekers, D. -- 1816-1843-1870. - f 400.
EIJGELSHOVEN. (H. Joannes de Dooper.) Kerkrade. 460. - P. J.

Wimmers , D. - 1818-1843-1866. - f 400. - J. A.
Beckers, v. - 1844-1871-1871. - f 235.
EIJS. (H. Agatha.) Gulpen. 598. - A. Cleijnen , D. - 1810-1839

- 1854. - f 400. - J. W. Heuts , v. - 1841-1870
-1870. - 1 235.
EIJSDEN. (H. Christina.) , - Rectoraat onder BREUST. - H. J.

H. van den Broek , R. -- 1831-1857-1869. - 1300.
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EINIGHAUSEN. (H. Maria Hemelvaart.)

Sittard. 350. - R. H. van
de Venne, D. - Geboren 1822. - Gewjjd 1850. Benoemd 1867. - f 400.
ELL. (H. Antonius Abt.) Weert. 498. - J. M. Claessens , D. -1808--1834-1867. - f 400. - J. van Ophoven , v.
1829-4856-1872. - f 235.
ELSLOO. (H. Augustinus.) Meerssen. 945. - P. Willems, D. -1803-1829-1839. - 1 400. - J. L. H. Leonard 2
v. - 1840-1866-4868. - f 235.
EDEN. (H. Paulus.) Gulpen. 600. - J. H. Merkelbach , D. -1824-1851--1872. - / 400. - B. J. de Warrimont ,
v. - 1838-1865-1868. - 1 235.
GEERTRUIDE. (ST.) (H. Geertrudis.) Maastr. Wijk. 570. - J. H.
van Oppen, D. - 1824-1847--1867. - ( 400. - N.
N., v. - f 235.
GEIJSTEREN. (H. Willibrordus.) - Openbare kapel in het BOSCH
(H. Willibrordus.) - Horst. 193. - P. Nabben, D.
-182507.
1 400.
GELEEN. (OPGELEEN.) (H. Petrus en Marcellinus.) Schinnen. 930.
- P. Salimans, D. - 1805-1828-1852. - 1 400.
P. M. Janssen, v. - 1843-1871-1871. f 235.
GENNEP. (H. Marlinus.) Gennep. 1035. - J. Bernardussen , P. -- 1807-1830-1860. - 1 650. - G. Billekens, v. 1833-1858-1862. - f 235.
GEULLE. (H. Marlinus.) Meerssen. 797. -- S. Swelsen , D. - 1796
-1820-1820. - f 400. - H. N. H. Roijmans, v. 1840-1867--1872. - f 235.
GRATHEM. (H. Severinus.) Roermond. 630. - H. G. J. van Buren ,
D. - 1822-1848- 1868. - f 400. - J. F. van der
Piepen , v. - 1832-1858-1870. - f 235.
GREVENBICHT. (H. Kruis.) - Rectoraat onder PAPENHOVEN.
S. Engels, R. - 1837-1867-1871. - 1 300.
-J.
GRONDSPELD. (H. Martinus.) Maastr. Wijk. 700. - J. R. H.
Meuffels, D. - 1822-1850-1871. -- f 400. - J. W.
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H. Willems, v. - Geboren 1837. - Gewjjd 1862. Benoemd 1868. - f 235. - N. N., v. - j 235.
GRUBBENVORST. (H. Maria Hemelvaart.) Horst. 500. - G. Nabben
D. - 1801-1834-1859. f 400*. - J. A. van
Aerssen , v. - 1828-1855-1867. - f 235. - G. H. IL
Welters, A. - 1839-1863-1872.
GULPEN. (H. Petrus.) Gulpen. 1900. - J. M. Scholtis, P. 1820-1843-1871. f 650. - A. B. Alberts, v. 1840-1867-1868. - f 235. - W. H. Voneken , v. f 235. - Zie REIJAIERSTOK.
1841-1866-1871.
GUTTECOVEN. (H. Nicolaus.) Sittard. 283. - L. Ballings, D.
-1803452.
1 400.
HAELEN. (H. Lambertus.) Roermond. 530. - J. H. Jacobs, D. 1828-1851--1868. - 400. - A. H. Janssen, v. 1841-1869--1869. - 235.
HEEL. (H. Stephanus.) Roermond. 720. - F. M. Heldens, D.
-179482.
1 400. -- G. H. Leurs, v. -f 235.
1841-1868-1870.
HERR. (H. Petrus banden.) Maastr. Wijk. 1000. - J. F.Hoelen,
D. - 1813-1838-1855. - f 400. - J. W. Brouwers ,
f 235.
v. -- 1836-1866- 1 870.
HEERLEN. (H. Pancratius.) Kerkrade. 2600. - F. J. L. Savelberg,
P. - 1821-1844-1863. - 1 650. - P. J. Savelberg ,
v. - 1827-1854-1865. - / 235. - J. S. J. H.
Slenter, v. - 1835-1862-1868. - 1 235. - Zie
WELTEN.

Kerkrade. 900. - G. H. Alberts,
1821-1846-1865.- f 400. - P. A. Dols, v.
- 1830-1856-1858. - / 235.
1812
HEIJEN. (H. Dionysius.) Gennep. 435. - P. Driessen, D.
f 400*. - F. M. C. Omes, v. -1835-1866.
1835-1863-1870. - f 235.
HEIJTIIIIIZEN. (H. Nicolaus.) Weert. 1263. - P. Verzett, D. 1825-1851-1865. - 400. - J. 11. G. Kerbosch, v
- 1846-1869-1869. - 1 235.

HEERLERREIDE. (11. Cornelius.)
D. -
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HELDEN. (H. Lambertus.) - Openbare kapel op KONINGSLUST

(H. Antonius.) - Horst. 1100. - L. J. Janssens, D. Geboren 1813. - Gewljd 1840. - Benoemd 1860. f 400. - L. F. J. H. Schrijnen, v. - 1827-18521856. - f 235. - H. Verhagen , A. -1815--1850-1865.
HERKENBOSCH. (H. Sebastianus.) Roermond. 400. - J. A. H.

Meuwissen, D. - 1814-1841-1858. - f 400. L. L. Lexis, v. - 1823-1848-1858. - f 235.
HERTEN. (H. Michael.) Roermond. 750. - J. H. Thielen, D.

H. L. Tacken, v.-1805273./4- 1841-1866-1868. - f 235.
HEUGEM. (H. Michael.) Maastr. Wijk. 400. - L. T. Smite, D. 1804-1827-1846. - f 400.
HOENSBROEK. (H. Joannes Evangelist.) Sehinnen. 812. - J. Schoen-

maekers, D. - 1804-1827-1833. - 1 400. - J. J.
Kissels, v. - 1834-1861-1872. - f 235.
HOLSET. (H. Lambertus.) Gulpen. 125. - E. P. J. Slenter, D.
f 400.

-180246.

HOLTUM. (H. Martians.) Sittard. 375. -- J. H. Smeets, D. -

1813-1841-1869. - f 400.
HORN. (H. Martinus.) - Openbare kapel in de WEERT (H.

Josef.) - Roermond. 800. - L. H. Veltmans, D.
-1824763.
f 400. - L. F. H. Wolters, v.
- 1828-1853-1853. - f 235.
HORST. (H. Lambertus.) Horst. 2500. - P. F. Roejjkens, P. 1804-1827-1856. - f 975. - H. Dentjens , v. 1820-1848-1856. - 1 235. - J. B. H. Mae seen , v. 1825-1853-1859. - f 235.
HOUTHEM. (H. Gerlacus.) Meerssen. 600. - J. Beckers, D.

f 400. - F. H. Lauten , v.-182465. 1825-1855--1865. - f 235.
HULSBERG. (H. Clemens.) Meerssen. 890. - M. Kusters, D.

37.
f 400. - C. van der Broek , -18062v.
- 1823 -1856-1857. - f 235.
HIINSEL. (H. Jacobus de Meerdere.) Weert. 440. -- N. Janssens,
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Geboren 1798. - Gewijd 1821. - Benoemd
1826. - 1 400. - F. Eijeklieuvels, v. - 1842-1868
-1868. - f 235.
ITTEREN. (H. Martinus.) Meerssen. 358. - P. J. Welters, D. 1819-1847--1868. - f 400.
ITTERYOORT. (H. Margaretha.) Weert. 236. - C. J. H. Franssen, D. - 1826-1851-1869. - 1 400.
JABEEK. (H. Gertrudis.) Schinnen. 320. - K. J. H. Miihlenberg ,
D. - 1826-1853-1866. - ; 400.
KERKRADE. (H. Lambertus.) - Openbare kapel to ROLDIIC
(H. Maria boodschap.) - Kerkrade. 2600. - /E. J. Quodbach, r. - 1803-1826-1835. - 1 975. - L. H. de
Bede, v. - 1825-1854-1867. - 1 235. - A. F. F.
X. Neujean, v. - 1846-1872-1872. -- f 235.
KESSEL. (H. Maria Geboorte.) Venlo. 995. - L. A. Simons, D. 1822-1845-1862. - r 400. - P. H. Scheijven , v. 1835-1862-1862. - / 235.
KLIMMEN. (H. Reinigius.) Kerkrade. 800. - P. H. Horsmans , D. -1825--1852--1871. - 1 400. - P. H. H. Stassen, v.
- 1845-1872-1872. - 1 235.
LEUNEN. (H. Catharina.) - Rectoraat onder VENRAIJ. F. P. H. H. van Haeff, R. - - 1826 -1851-1862. - f 300.
LEVEROIJ. (H. Barbara.) Weert. 322. - L. H. Canis, D.
f 400.
-182346.
LIMBRICHT. (H. Salvius.) Sittard. 380. - J. F. H. Rutten, D.
1814-1840-1870. - 1 400. - P. J. Houben , v.
- 1827-1854-1867. - 1 235.
LIMMEL. (H. Joannes de Dooper.) Meerssen. 548. - C. J. Bodenstaff, D. - 1822-1845-1863. - 1 400.
LINNE. (H. Martinus.) Roermond. 620. - P. F. Hubrix , D. 1820-1846-1867. - f 400. - H. W. Canoij, v. -1806-1835-1835. - f 235.
LOTTUM. (H. Gertrudis.) Horst. 550. - J. F. J. T. 00=11 ,
D. - 1825-1848-1869. - f 400*. - K. F. H.
Wolters, v. - 1827-1853-1853. -- 1 235.
D. -

141
(H. Augustinus.) Schinnen. 765.- J. J. H. Welsch,
Geboren 1822. - Gewijd 1844. - Benoemd
1862. - 1 400. - A. de Warrimont , v. - 1845-1871-1871. - 1 235.
MAASBRACHT. (H. Gertrudis.) - Openbare kapel te BEEK
(H. Anna.) - Roermond. 888. - P. A. Smidts , D.
1 400. - J. W. koenen , v.-185460. 1839-1866-1869. - / 235.
MAASBREE. (II. Aldegondis.) Venlo. 1200. - J. G. Linders, D. -1821-1845-1863. - 1 400. - J. M. H. Canjels, v.
- 1833-1859-1862. - 1 235.
MAASNIEL. (H. Laurentius.) - Openbare kapel te ASSENRAAIJ
(H. Maria.) - Roermond. 1296. - J. B. van Laer,, D.
-182365.
1 400. - L. H. Hamaekers, v.
- 1836-1862-1862. - 1 235.
MAASTRICHT. (H. Servatius.) - Drie openbare kapellen , als
1 in de ABTSTRAAT (Calvarienberg.) en 2 in de
TONGERSCHE STRAAT (H. Ignatius.) en (11. Bonaventura.) - Maastricht. 6700. - F. X. Rutten , P. 1822-1 848-1868. - 1 975. - H. Houbiers , v. 1825--1851-1851. - / 235. - M. A. H. Willemsen ,
v. - 1831-1855-1856. - f 235. - R. Nicolaes , v. 1825-1852--1860. - f 235. - J. N. Riga, v. --1827-1854-1861. - f 235. - J. B. R. Beds, v. 1833-1857--1862. - f 235. - P. R. J. H. Corten ,
v. - 1832-18 56-1 865. - / 235. - L. H. J. Rutten ,
v. - 1838-1862-1871. - f 235.
MAASTRICHT. (H. Maagd Maria.) Maastricht. 4000. - J. P. H. A.
Baert , P. - 1819-1843-1870. - 1 650. - A. van
Soest , v. - 1829-1855-1858. - f 235. - H. J.
Beekers , v. - 1837-1862-1862. - f 235. - H. J.
Lucas, v. - 1840-1865-1865:- f 235. - H. M.
H. Linssen , v. - 1848-1872-1872. - 1 235.
MAASTRICHT. (H. Mathias.) Maastricht. 6750. - W. H. L. Batta,
P. - 1818--1842-1862. - 1 650. - J. Spijkers , v. -LUTTER ADE.

D. -
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Geboren 1828. --Gewijd 1855. - Benoemd . 1855.
-1
235. - J. T. H. Beunen, V. - 1824-1851-1857.f 235. - J. W. H. Wjjnants, v. -1828-1854-1860.
-

f 235. - J. H. Wijnen, v. -1838-1864-1864.

-f
235. - J. L. M. Claessens, v. - 1843-1868-1870.
- 1 235.

(H. Martinus.) Maastr. Wijk. 2340. - P. D.
van Laer, P. - 1805-1830-1852. - 1 975.
- P.

MAASTRICHT. (WIJK.)

Hillen, v. - 1828-1853-1853. - 1 235. - J. A. H.
Smeets, v. - 1831-1856-1862. - 1 235. - N. N.,

v. - 1 235.
MARGRAETEN. (H. Margaretha.) Gulpen. 865. - J. H. Baggen r
D. - 1823-1850-1872. - 1 400. - J. M. H. Defooz ,

v. - 1835-1867-1869. - 1 235.
MECHELEN. (H. Joannes de Dooper.) Gulpen. 1243. - W. J. H.

Langohr, D. - 1816-1842-1862. - 1 400. - F.
C. L. Schjjns, v. - 1842-1869-1869. - 1 235. Zie WITTEM.
MEERLO. (H. Joannes de Dooper.) - Openbare kapel op MoLENEIND

(H. Goarus.) - Horst. 395. - F. J. van der

Steen, D. - 1825-1848-1870. - 1 400. - A. H.
Rutten, v. - 1844-1870-1870. - 1 235.
MEERSSEN. (H. Bartholomeus.) Meerssen. 1400. - J. Hoho , P.

1 650. - J. H. Konen, v.-18740 . 1827---1853-1853. - 1 235.

(H. Nicolaus.) Weert. 820. - A. van Kessel , D.

MEIJEL.

- 1799

1824-1835.- 1 400. - P. Cleevers, v. - 18271852-1852. - f 235.
MELICK.

(H. Andreas.) Roermond. 660. - H. Peys,

D. - 1819-

1843--1862. - 1 400. - J. J. Tielen, v. - 18281854-1862. - 1 235.
MERIKELBEEK.

(H. Clemens.) Schinnen. 500. - P. J. Goossens,

D. - 1811-1837-1844. - 1 400. - N. N., v. - 1235.

MEusELo. (H. Joanne's de Dooper.) - Rectoraat onder VENRAIJ.
-- P. Schacks, it. - 1813-1841-1868. - 1 300.
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Maastr. Wijk. 191. - L. G. Prick, D. - Geboren 1816. - Gewijd 1842. - Benoemd 1862. - 1 400.
MHEER. (H. Lambertus.) Gulpen. 700. - A. A. Sijben, D. 1826-1850-1870. - f 400. - M. H. Peters, v. 1843-1871-1871. - 1 235.
MIDDELAAR. (H. Lambertus.) Gennep. 309. - N. S. Siellr8 , 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. - 1 235.
MooK. (H. Antonius.) Gennep. 530. - J. M. Geurts, D. -1824
-1846-1863. - f 400*. - N. N., v. - f 235. -P. J. H. Obers, A. - 1841-1867-1872.
MUNSTERGELEEN. (H. Pancratius.) Sittard. 500. - H. Giibbels,
D. - 1813-1837-1866. - f 400. - J. H. J. T. Claessen , v. - 1830-1855-1859. -- 1 235.
NEDERWEERT. (H. Lambertus.) - Openbare kapel op BUTSCHOP.
(II. Rochus). - Weert. 2300. - J. Erens. D. - 1810
-1835-1852. - 1 400. - G. H. Fouquet, v. --1828-1857-1862. - f 235. - H. J. Cuijpers, v. 1843-1870-1870. - f 235. - J. Goessens, v. -1847--1872-1872. - f 235.
NEER. (H. Martinus.) Roermond. 1050. - J. M. Kanters, D.
f 400. - G. C. Hafmans, v.-184395. 1833--1859-1859. - f 235.
NEERRITTER. (H. Lambertus.) Weert. 548. - J. L. Herrings, D.
-182467.
f 400. - F. H. K. KOrner, v.
- 1839-1867-1867. - f 235.
NIEUWENHAGEN. (H. Maagd Maria.) Kerkrade. 900. - J. G. Klansener, D. - 1797-1821-1837. - f 400. - P. J.
Vreuls, v. - 1829-1855-1855. - 1 235.
NIEVWSTAD. (II. Joannes de Deeper.) Sittard. 569. - J. W.
Schmeitz , D. - 1822-1845-1870. - 1 400. - G. F.
van Laar, v. - 1841-1868-1868. - f 235.
MISCH. (H. Pancratius.)
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(H. Brigida.) - Openbare kapel in het
(H. Brigida.) - Gulpen. 598. - J. Jacobs, D.

NOORBEEK.

DORP

- Geboren 1806. - Gewjjd 1830. - Benoemd 1860.
400. - M. Kerckhoffs, v. - 1835-1862-1862. -f
-f
235.
NUNHEM. (H. Servatius.) - Openbare kapel in bet DORP.
(H. Servatius.) - Roermond. 190. - J. M. F. Keulen,
D. - 1822-1850-1870.- 1 400.
MYTH. (H. Bavo.) Schinnen. 1000. - H. Verheggen , D. - 18231850--1869. - f 400. - H. J. H. Finken , v. 1827-1854-1865. - 1 235. - Zie VAESRADE.
OBBICHT. (ff. Willibrordus.) Sittard. 351. - P. T. Dohmen, D.
-1798240.
1 400.
ODILIENBERG. (ST.) (H. Wiro.) Roermond. 630. - J. H. Voss,
D. - 1805-1835-1848. - 1 400. - M. A. J. J. A.
Waelen, v. - 1848-1872-1872. - 1 235.
ORE EN LAAK. (H. Maria Geboorte.) - Openbare kapel op de
LAAK. (H. Anna.) - Roermond. 390. - L. J. Haeren,
D. - 1823-1848-1870. - 1 400.
OIRLO. (H. Gertrudis.) Horst. 402. - J. L. Leens, B.-18121841-1860. - 1 400*. - Zie CASTENRAM.
OIBSBEEK. (H; Lambertus.) Schinnen. 460. - A. J. Schjjns, D.
- 1801-1826-1843. - 1 500. -- J. H. Dohmen, v.
- 1833-1864-1865. - 1 235.
OOSTRUM. (H. Maria Geboorte.) - Rectoraat onder VENBAIJ. L. Ramaekers, R. - 1829-1855-1861. - 1 300.
OSPEL. (H. Maria Onbeviehe Ontvangenis.) Weert. 728. - W. G.
J. M. Vullers, D. - 1823-1848-1864 - f 400.
OTTERSUM. (H. Joannes de Dooper.) - Openbare kapel to HomTER. (H. Antonius Abt.) Gennep. 1450. - S. Peeters,
D. - 1814-1839-1859. - / 400*. - A. Sanders, v.
- 1839-1865-1868. - 1 235,
OUD-VALKENBURG. (H. Joannes de Dooper.) Gulpen. 410. - J.
W. Frencken , D. - 1810-1839-1861. - 1 400. Zie SIBBE en UzEREN.
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OUD-VROENHOVEN. (H. Petrus en Paulus) Maastricht. 1025. - 11.

van Herten, D. - Geboren 1806. - Gewtjd 1833. Benoemd 1839. - i 400. - J. H. H. Bartholomeus,
v. - 1843-1872 -1872. - f 236.
PANNINGEN. (H. Maria der Zeven Weeen.) Horst. 1325. - F. W.

van Roij , D. - 1811-1835-1859. - f 400. - M. L. H.
H. Peters, v. - 1840-1867-1872. - 1 235.
PAPENHOVEN. (H. Catharina.) Sittard. 778. - J. A. Elders, D.
- 1818-1842-1865. - f 400. - Zie GREVENBICHT.
PEIJ. (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.) Roermond. 1050. -J. E.

van Haeff, D. - 1817-1844-1859. - f 400. - E. H.
A. Dols, v. - 1846-1872-1872. - f 235.
PIETER (ST.) (H. Petrus.) - Openbare kapel aan den KANAAL-

Dint. (H. Lamberlus.) - Maastricht. 612. - J. M. Kribs,
D. - 1822-1848-1869. - 400.
POSTERHOLT. (H. Mathias.)

Roermond. 904. - G. L. Verhaegh ,

D. - 1805-1828-1851. - f 400. - H. Jennissen,

v. - 1844-1870-1870. - / 235.
RAATH. (H. Joseph.) - Rectoraat onder BINGELRADE. - H.

Kamps, R. - 1827-1856-180. - 1 300.
REIJMERSTOK. (H. Franciscus.) - Rectoraat onder GULPEN. -

H. H. Kallen, R. - 1831-1858-1868. - 1 300.
REUVER. •(H. Lambertus.)

Venlo. 564. - G. H. Berden, D.
-182-1846-1867.-/40.-J .Petrs.,v -

1836-1865-1865. - f 235.
RTMBUBG. (H. Drieruldigheid.)

Kerkrade. 315. - J. T. H. van

Wersch, D. - 1812-1840-1865. - f 400.
ROERMOND. (H. Chrislophorus.) - Openbare kapel in de SwAMAKEBSSTRAAT (H. Carolus.) -

Roermond. 5680. -

S.

Moonen, P. - 1796-1819-1842. - 1 975. - J. H.
Timmermans, v. - 1834-1859-1859. - f 235. W. A. Noterrnans, v. - 1836-1861-1861. - f 235.
- H. L. A. Sevriens, v. - 1839-1863-1863. 1 235. - H. F. H. Mottu, v. - 1837-1863-1870
- f 235. - H. W. Hillen, A. - Geboren 1837. --10
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Gewijd /863. Benoemd 1865. - A. J. Verhoeven,
1815-1838-1872.- Zie ROERMOND ( ' T MUNSTER
en ' T ZAND.)
ROERMOND. ( ' T MUNSTER.) (H. Maria Onbevlekte Ontvangenis.)
Rectoraat onder ROERMOND. - C. Creemers, B. 1834-1859-1869. - f 300. - J. J. Gusgens, A.
-1832564.
ROERMOND. ZAND.) (H. Maria van Bijstand.) - Rectoraat
onder ROERMOND. W. A. F. Wulfing, R. -- 1839--1867-1871. - f 300.
ROGGEL. (H. Petrus.) Weert. 1110. - C. Lemmens, D. - 1823
-1846-1864. - 1 400. - L. Bongers, v. - 1847
-1872-1872. - f 235.
ROOSTEREN. (H. Jacobus de Meerdere.) Roermond. 530. - A. L. H.
Wolters, D. - 1822 -1848-1868. - f 400. - J. L.
Lemmens, v. - 1826-1855-1871. -- f 235.
SCHAESBERG. (H. Petrus en Paulus.) - Openbare kapellen to
P
(H.
v ouw.) en toPALENBERG
GELEENBOSCH. fn L. Vr
A. -

Barbara.) - Kerkrade. 900. - S. Milhlenberg , D. --

400. - W. H. H. Grooten ,
j 235.
SCHIMMERT. (H. Remigius.) Openbare kapel te GROOT
HAESDAEL. (H. Hubertus.) Meerssen. 1065. - J. H. Aloffs,
D. - 1815-1841-1870. - 1 400. - R. A. Loijens,
v. - 1831-1858-1860. - f 235.
SCHINNEN. (H. Dionysius.) Schinnen. 1550. - A. van,Wijller, P.
-1821-1845-1872. - 1 650. - J. H. Ingendael, v.
-1824-1852-1852. - f 235. - Zie SWELTBHUIZEN.
SCHIN-o p -GEUL. (H. Mauritius) - Openbare kapel te SCHAESBERG. (H. Antonius van Padua.) - Galpen. 550. - P. J.
Kletjnen, D. - 1827-1851-1871. - 1 400.
SCHINVELD. (H. Eligius.) Schinnen. 681. - J. E. J. H. Joors,
D. - 1813-1839-1857. - 1 400. - J. H. Maessen 7
v. - 1830-1856-1865. - f 235.
SCHULDBR. (H. Barbara.) Gulpen. 136. -- H. Haesen, D. 1821-1844---1865. - 1

v. - 1836-1864-1865.
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Geboren 1831. - Gewijd 1857. - Benoemd 1871. f 300.
SEYENUM. (H. Fabianus en Sebastianus.) Horst. 1494. - P. J.

Hesemans , D. - 1804-1830-1840. f 400*. J. H. Sax , v. - 1831-1857-1862. - 1 235. J. R. Beijs v. - 1841-1870-1870. - 1 235.
SIBBE EN UZEREN. (H. Rosa.) - Rectoraat onder 017D-VA1KENBURG. - G. A. H. Floester,, R. - 1841-1867-

1869. - f 300.
SIEBENGEWALD. (H. Antonius Abt.) Gennep. 427. - E. Wismans ,
D. - 1819-1850-1868.

f 400.

SIMPELVELD. (H. Remigius.) Kerkrade. 1055. - P. J. Rtimkens
D. - 1817-1844-1863. - 1 400. - J. D. H. Mos-

tart , v. - 1829-1855-1862. -1 235.
SITTARD. (H. Petrus Sloel le Antiochie.) Sittard. 3200. - J. B.

Roersch , P. - 1801-1825-1847. - f 975. - J. H.
Hennus, v. - 1843 --1866-1870. - 1 235. - J. G.
Daemen , v, - 1837-1862-1872. f 235. Zie SITTARD. (H. Michael.)
SITTARD. (H. Michael.) -- Rectoraat onder SITTARD. - J. B.

H. Borcke1mans , B. - 1825-1853-1 861. - 1 300.
SLF,NAKEN. (H. Remigius.) Gulpen. 404. - J. J. H. V. Deutz , D.
-

1818-1844-1870.

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

SMAKT. (H. Joseph.) - Rectoraat onder VENRAIJ, - J. Heijnen ,

- 1808-1842-1862. - f 300.
SPAUBEES, (H. Laurentius.) - Openbare kapel op de OUDEKERKPLAATS (H....) - Schinnen. 528. - H. M. Gielis,
D. - 18\18-1842-1861. - f 400.-N. N, v. - 235.
SPEKHOLZERHEIDE. (H. Martinus.) Kerkrade. 680. - .1. P. J.

Wetzels , D. - 1819-1848-1867. -1 400. N. N.,
V. - f 235.
STAMPROLT. (H. Willibrordus.) Weert. 910. - J. F. Leens, D. -

1808-1835-1867. - f 400. - A. J. H. Waelbers ,
V. - 1835-1861-1865. - / 235.
STEIJL. (H. Rochus.) - Rectoraat onder TEGELEN. - A. A. H.
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Backhuys, u - Geboren 1833. - Gewjjd 1857. Benoemd 1868. - f 300.
STEIJN. (ff. Maranus.) Meerssen. 1233. - J. J. Mulleners, D. --

1807-1830-1856. - f 400. - J. L. Menlieners, v. [842-1868-1869. - 1 235.
STEVENSWEERT.

(H. Stephanus.) Openbare kapel op EILAND

(fl. Backus.) - Roermond. 774. - J. G. Giirtz, D. )8/2-1835-1842. - 1 400. - A. J. H. Moors, v. 1832--1858--1861. - f 235.
SIISTEREN.

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

D. - 1820-4843-1864.- 1 400. - N. H. Beckers,

v.. - 1847-1871-1871. - f 235.
SW ALMEN. (H. Lambertas.) Roermond. 1485. - L. H. van den
Eertwegh , D. - 1818-1842- 1866. - 400. - 1'.
Zie
S. Simons, v. - 1815-1840-1847. - f 235.
AssELT.
SWARTBROEK.

(H. Cornelius.) - Rectoraat onder

WEERT. -

G. H. Bohnen, R. - 1824-1856-1866. - 1 300.
SWEIJIMULIZEN.

(H. Dionysius.)- Rectoraat onder ScHINNEN. - 1815-1850-1862. - 1 300.

H. Pieters,
SWOLGEN.

(H. Lambeth's.)

Openbare kapel op TENRAAIJ.

(0. L. Vrouw.) - Horst. 336. - P. Grutters, D. -

1806--1834-1850. -

400. - A. Grubben, v. -

1837--1863-1868. - f 235.
TEGELEN.

(H. Martinus.) Venlo. 1405. - G. W. T. Beckers,

D.

-1822-1845-1864. - 1 400. - J. A. van Hegelsom ,
v. - 1841-1867-1867.
THORN.

f 235. - Zie STEIJL.

(H. Michael.) - Openbare kapel aan de

LINDEN

(0. L. Vrouw van Lorene.) Weert. 976. - J. W.
Bollen, D. - 1820-1842-1870. - f 400. - J. H.
America , v. - 1836-1862-1863.
TUNGELROIJ. (II. Barbara.)

/ 235.

Rectoraat onder WEERT. -

M. Michiels, R. - 1803-1826-1850. - f 300.
U BACH OVER WORMS. (WATIBACH.) (H. Joseph.) Kerkrade. 700. H. H. Huppertz, D. -- 1797-1820-1824. -- [400. --
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P. J. Erens, v. - Geboren 1822. - Gewijd 1848. Benoemd 1850. - 1 235.
UBACHSBERG. (II. Bernardus.) Kerkrade. 430. - J. J. Bosten,
D. - 1797-1825-1850. - 1 400. - N. N., v. - 235.
ULESTRAETEN. (H. Catharina.) Meerssen. 615. - J. W. Hamers ,
D. - 1817-1841-1872. - f 400. - J. A. W.
Stassen, v. - 1836-1863-1865. - f 235.
URMOND. (H. Martinus.) - Openbare kapel aan de MAAS
(0. L. Vrouw Onbevl. Ontvangenis.) - Sittard. 435. P. W. Reijnen, D. - 1815-1841-1866. - 1 400.
VAALS. (H. Paulus.) - Openbare kapel te BLUMENTHAL
(0. L. Vrouw Onbevl. Ontvangenis.) - Gulpen. 1700. -

Voragen, D. - 1824-185.2--1872.- ( 400. P. J. Koehs, v. - 1824-1853-1863. - 1 235.
1842-1870-1870. - f 235.
J. H. Schiffelers, v.
-J.
VAESRADE. (H. Servatius.) - Rectoraat onder NUTH. - J. M.
Crousen, R. - 1824-1856-1856. - f 300.
VALKENBURG. (H. Nicolaus.) Meerssen. 650. - T. J. Ariens, D.
1823-1845-1863. - 1 400. - P. J. Grispen , v.
- 1826-1852-1853. - f 235.
VELDEN. (H. Andreas.) Venlo. 740. - G. H. Daemen, D. -1820-1845-1867. - ( 400. - J. Janssen, v.
f 235.
-184067.
VENLO. (H. Martinus.) - Openbare kapel te GENOOIJ (0. L.
Vrouw.) - Venlo. 4950. - G. Raetsen, P. - 18171841-1870. - f 975. - F. R. Pennings, v. 1830-1854-1856. - 235. - T. Verheggen, v. -1826-1855--1857. - 1 235. - G. H. A. Roersch ,
v. - 1836-1862-1866. - 1 235. - H. J. F. Joosten ,
v. - 1847-1871-1871. - f 235. - J. M. Nijssen ,
v. - 1844-1872-1872. - f 235.
VENRAIJ. (H. Petrus banden.) - Drie openbare kapellen gevestigd: te VENRAIJ (H. Franciscus) , te VELTUM
(H. Antonius Abt.) en te VENRALT (O. h. Vrouw der
J. P. C. H.

seven Weeen.) - Horst. 3165. - H. W. H van Haeff ,
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P. - Geboren 1815. - Gewijd 1838. - Benoemd

1862. - 1 650*. _ J. L. Schrtjen , v. - 1829-1857
-1857. - 1235. - L. Aerts , v. --1839-1865-1865. 1 235. - Zie LEUNEN 7 MERSELO, (NOSTRUM EN SMART.
VIJIILEN. (Ii. Martinus.) - Openbare kapel te LEMIERS.

(H. Catharina.) Gulpen. 950. - J. P. Savelberg , D.
82467.
f 400. - F. M. DAmkes , v. -1-1834-1862-1862. - 1 235.
VL0DR0P. (H. Martinus.) Roermond. 650. - G. Klaessen, D. --

1800-1823-1859. - f 400. - T. Joosten , v. 1841-1867 -1867. - f 235.
VOERENDAAL. (H. Laurenlius.) Kerkrade. 990. - J. C. Nelissen ,
D. - 1819-1843-1862. - 1 400. - J. A. Lam-

brechts , v. - 1837-1861-1869. - 1 235.
WAHLWILLER. (H. Cunibertus.) - Bijkerk te NIJSWILLER. (H.

Dionysius.) - Gulpen. 396. - H. J. Dautzenberg , D.
- 1822-1850-1868. - f 400.
WANSUM. (H. Aartsengel Michael.) - Openbare kapel in het
LEONARDUSVELD (H. Leonardus.) - Horst. 558. -- P.

R. Maessen , D. - 1809-1843- /862. - 1 400. -- J .
F. Jonckers , v. - 1841-1871-1871. - 1 235.
WEERT. (H. Martinus.) - zeven openbare kapellen gevestigd :

te ALTWEERT (H. Antonius AN.), op de BOEST (H.
Hyroninius.), op BOSHOVEN (H. Oda.), op HUSHOVEN
(H. Donatus) , te LAAR (H. Fabianus en Sebcistianus.) ,
te LEUKEN (H. Job.) en aan de MOLENPOORT (H. Runoldus.) - Weert. 5000. - F. A. H. Boermans , P
f 975. - H. Alberigs , v.-18536. 1824-1854-1855. -- 1 235. - J. van Mulken , v. 1827--1854-1857. - f 235. - H. A. H. Meuwissen ,
v. - 1838-1864-1864. 1 235. - J. L. Meertens ,
v. - 1838-1865--1868. - 1 235. - Zie SWARTBROEK en TUNGELROLT.
WELL. (H. Vitus.) - Openbare kapellen te WELLERLOOIJ

(H. Catharina.) en te KAMP (H. Rochus.) - Gennep. 960.
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—

H. Hasenackers , D. — Geboren 1807. — Gewijd
1831. — Benoemd 1846. — 400*. — B. Janssen,
v. — 1843-1870-1870. — f 235.
WELTEN. (H. Martinus.) — Rectoraat onder HEERLEN. - F. X.
L. Stassen , R. - 1804-1836-1857. — f 300.
WESSUM. (H. Medardus.) Roermond. 621. — D. van der Yondervoort , D. — 1801-1825-1838. — 1 400. — G. C.
Timmermans , v. — 1820-1857-1865. — f 235.
WIJLRE. (H. Maternus.) Gulpen. 1482. — J. Baart , D. — 1826
—1852-1868. — f 400. — J. W. H. W. Zaumbrechers,
v. — 1846-1870-1870. — 1 235.
WIJNANDSRADE. (H. Stephanus.) Schinnen. 358. — J. F. Princen ,
D. — 1817-1841-1859. — f 400.
WITTEM. (H. Alphonsus de Liguori.) — Rectoraat onder MECHELEN.
-- P. Oomen , R. - 1835-1860-1868. — f 300.
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RECAP1TULATIE
OP DE

VOORGAANDE N A AMLIJST.

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

in
5 Pastorijen der I ste klasse.
, 11
,,
,, 2de
152 Succursalen.
21 Hulpkapellen (Annexen).
77

"

77

Totaal 189 kerkelijke gemeenten, alle in het Hertogdom Limburg.

Het getal der betrekkingen van de bij die gemeenten dienstdoende geestelijken beloopt :
5 Pastoors der lste klasse.
,, 2de
3
met den rang van Pastoor
der late klasse.
8
,, 2de
,,
”
152 Desservanten.
21 Vicarissen-Desservant (Rectors.)
168 Vicarissen.
7 Assistenten.
77

Totaal 364 Geestelijken.
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Het getal en het bedrag der Rijks-jaarwodden verdeelen
zich als volgt:
Voor 8 Pastoors der iste klasse.
1
8
,
2de
”
”
,,
152 Desservanten...
21 Vicarissen-Desservant (Rectors). II
,
168 Vicarissen . ....
”
7 Assistenten (onbezoldigd) . .
”

7,800.00
5,200.00
60,700.00
6,300.00
39,480.00

77

t)

77

77

/1

71

Totaal. . . 1 119,480.00

364 Geestelijken

De inhouding wegens Pastorij-inkomsten ,, welke op de jaarwedden van 1 Pastoor en 13 Desservanten plaatft heeft, bedraagt voor elk als volgt:
Voor den Desservant to Afferden.
Arcen .
”
Baarlo
Bergen
Grubbenvorst .
Heijen ..
Lottum .
Middelaar
Mook . .
Oirlo . .
Ottersum
Sevenum.
Pastoor
„ Venraij .
Desservant " Well . .
77

/7

11

77

77

”

1/

Y7

II

71

If

77

?I

77

2,

”

,-,

7/

77

11

71

77

"

„

"

„

„

"

„

„

77

11

7!

„

”

17

77

„

)7

„

75

77

17

„

7/

„

Totaal .

J7

97

7,

”
I7

77

,7

,,
71

/7

,7

)7

7,

100.00
4.00
13.24
33.00
13.00
45.00
13.00
7.00
40.00
37.80
122,20
31.00
17.00
27.00

. 1 503.24
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RANGSCHIKKING
DER VOORMELDE JAARWEDDEN NAAR DE HOEGROOTHEID
VAN DERZELVER BEDRAG,

Pastoors,
HOEGROOTHEID.

Desservanten en
Rectors.

Vicarissen
Totaal.

en

BEDRAG.

Assistenten

Guld.

Guld.
8

II

S

7,800

650

8

ll

8

5,200 (1)

500 (2)

1

ll

1

149

II

149

II

23

6,900

39,480

975

400

300

23 (4)

235

u

168

168

Niet bezoldigd

u

7

7

189

175

364

Totaal .

500

59,600 (3)

119,480

(1) Van dit bedrag wordt gekort f 17 , wegens pastorij-inkomsten
van een Pastoor.
(2) Het normatief bedrag dezer jaarwedde beloopt slechts f 400 ,
maar de tegenwoordige titularis geniet bovendien eene personele toeAwe van f 100 's jaars.
(3) Van dit bedrag wordt gekort f 486,24 , wegens pastorij-inkomsten
van 13 Desservanten.
(4) Hieronder zijn twee Desservanten wier jaarwedde slechts f 300
bedraagt.
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AALMOEZENIERS DIENST
VOOR DE

MILITAIREN.

De geestelijke verzorging van de Roomsch Katholijke Militairen der Nederlandsche Landmagt is niet meer, , zooals 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 to lande slechts verpligt
de Mis to hooren , behalve op de Zondagen , op de volgende
kerkelijke feestdagen ; als :
1. Op het feest der Besnijdenis des Heeren ; "
Openbaring „
3. „ den tweeden Paaschdag ;
4. „ 's Heeren Hemelvaartsdag ;
5. „ den tweeden Pinksterdag ;
6. , „ Heiligen Sacramentsdag ;
7. „ het feest van Maria Hemelvaart ;
8. „ Allerheiligendag ;
9. „ Kersmis ; en
10. , den tweeden Kersdag ;
2.

7, „

„

„

( 1) Zie beschikking van den l9den Maart 1842, n°. la, op bladz.
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 bestaande kerkelijke verordeningen. De plaatselijke Kommandant verstaat zich
te dien einde met den Priester, die door den Bisschop met de
geestelijke verzorging der 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 get,il der R. K. Mil itairen , hetwelk gedurende het
jaar, waarover loopt , verblijf heeft gehouden in het kerkelijk
ressort vale den Priester, belast met hunne geesteltjke verzorging.
De berekening daarvan geschiedt , als volgt :
a. lien gulden voor het eerste tiental:
b. een -gulden voor elk daarop volgend tweeial tot en met
honderd; en
een gulden voor elk drietal boven de honderd.
Een gemiddeld getal van minder dan lien man , wordt voor
een vol genial gerekend.
Geene tegemoetkoming mag echter de som van vij1 hnnderd
gulden in den jaar te boven gaau.
Onder de in het gemiddeld getal te begrijpen manschappen
worden niet medegeteld de oificieren noch de manschappen ,
die zich met verlof in eene plants ophouden , noch ook de zich
zeli verzorgende en de gepasporteerde of gegageerde krijgslieden.
(1) Zie bladz. 275 van den Neyenden Jaargang van dit Handboekje,
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Voor de geestelijke verzorging der militairen, die tot een
kampement of tot het leper te velde behooren , worden te zijner

tjd afzonderlijke 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 Klitninklijk Instituut der Marine te Willemsoord
en de R. K. invalieden in het Koloniaal Militair invalidenhuis
op Bronbeek bij Arnhem, zijn afzonderlijke bepalingen gemaakt.
De volgende lijst der verschillende Garnizoensplaatsen binnen
dit Rijk bevat het genziddeld gela 1 der R. K. Militairen , aldaar
gedurende het jaar 1871 aanwezig geweest, terwijl de namen
der Priesters, welke ,op 1 October 1872 met de geestelijke
verzorging dier militairen waren belast, en het bedrag, hetwelk aan tegemoetkoming, op den hierboven vermelden voet,
over 1871 in elke g arnizoensplaats is verstrekt geworden ,
daarnevens worden aangetroffen.
Garnizoensplaatsen.

Getal
R. K.
Militairen.

Priesters.

Tegemoetkoming
over 1871.

Bergen-op-Zoom.
460 P. J. Muskens.
1 175
Breda.
442 J. Stoop.
,, 169
Geertruidenberg.
104 L. Haenen.
,, 56
Grave.
182 G. Rutten.
,, 82
's Hertogenbosch.
716 C. N. van Amelsfoort.
,, 260
Heusden.
74 J. F. van de Poel.
142
Willemstad.
56 D. J. L. Fassaert.
,, 33
Woudrichem en Loevest. 11 F. A. A. J. Bijvoet.
,, 20
Arnhem.
193 J. H. van Basten Batenburg. ,, 86
Do esborgh.
76 P. H. L. Hendriksen.
43
Harderwijk.
115 G. A. Willemsen.
60
Nijmegen.
551 J. Elsen.
,, 205
Zutphen.
136 H. R. Huberts.
67
Brielle.
46 J. W. van Saagsveldt.
28
77
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Tegemoet-

Getal
Garnizoensplaatsen.

R. K.

Priesters.

Delft.

183 W. Strik.

Dordrecht.

46 L. C. Spoorman.

Gorinchem.

85 A.

Gouda.

86 A. F. Ranshuijsen.

's Gravenhage.
Hellevoetsluis.
Leiden.
Sehoonhoven.

B. Schaap.

970 J. J. Rioche.
54 F. A. Koevoets.
330 L. van Wissen.
52 F. Blom.

Wierickerschans(Bodeg.) 10 J. M. van de Ven.
Woerden.

koming
over 1871.

Militairen.

61 J. P. H. Hamer.

1

82

„ 28
77

47

,, 48
2,

345

„ 32
" 131
„ 31
" 10
" 35

Amsterdam.

329 C. L. Rijp.

„ 131

Haarlem.

337 P. A. Sprengers.

„ 134

Helder (den)

202 J. S. van Buchem.

77

89

72 M. G. Scheef hats.

77

41

77

58

Hoorn.
Naarden.

111 C. R. Vermolen.

Middelburg.

76 P. C. Groen.

Neuzen (ter)

66 A. A. van Aert.

Vlissingen en Rammekes. 110 H. L. Spoorman.

77

43

77

38

77

58

77

60

Amersfoort.

117

H. Blom.

Utrecht.

491

H. B. J. L. Kloppenborg. „ 185

14

J. J. Sletering.

27

12

Leeuwarden.

142

A. P. Hendriks.

77

69

Deventer.

229

B. van den Berg.

77

98

77

29

Harlingen.

Zwolle.

48

G. Roelofs.

159
Garnizoensplaatsen.

Getal
R. K.
Militairen.

Tegemoetkoming
over 1871.

Priesters.

Delfzijl.

28 J. Hoefsloot.

f

Groningen.

92 F. W. A. Jansen *.

,, 51

Assen.
Maastricht.

19 ,

9 H. D. Brenninkmeijer. ,, 10
1074 F. X. Hutton.

Roermond.

69 G. T. C. van Meijel.

Venlo.

184 G. Raetsen.
Totaal (1) .

,, 379
,, 37
27

83

1 3.739 (1)

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 [166,66
'sjaars.
Geltjke verzorging der R. K. jongelingen bij het instructie
bataillon te Kampen is aan den Pastoor H. H. Nieuwenhuis
aldaar opgedragen, onder genot eener jaarlijksche toelage van
f 200 uit 's Rjks- en f 100 uit de Gemeentekas.
Voor bet godsdienstig onderwijs aan de R. K. adelborsten
bij het Koninklijk Instituut voor de Marine to Willemsoord
waarmede de Pastoor J. S. van Buchem aan den fielder belast
is, wordt jaarlijks f 60 betaald.
De geestelijke bediening van de R. K. Invaliden in het
Koloniaal Militair invalidenhuis op Bronbeek is opgedragen aan
den Deken en Pastoor Th. Brouwer to Arnhem, onder genot
eener jaarlijksche toelage van f 400.

(1) Aan 98 Predikanten en onderwijzers in de Godsdienst van de
Hervormde en andere Eerediensten , behalve die der Roomsch Katholijken is over 1871, voor de uitoefening der Eeredienst bij de
Militairen betaald eene som van f 4.544.
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AALMOEZENIERS DIENST
IN DE

G EVANGENISSEN.

De geestelijke vérzorging der Roomsch KatholUke 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 Zordagen, op de volgende
kerkelijke feestdagen, als :
1. Op het feest der Besnijdenis des Heeren ;
2. ,, 's Heeren Hemelvaartsdag ;
3.
den H. Sacramentsdag ;
4.
feestdag der H. H. A postelen Petrus en Paulus;
van Maria Hemelvaart ;
Allerheiligen ; en
6.
7. ,, het Kersfeest.
71

5.

77

17

terwij1 zij, op de overige in het betrokken Bisdom gevierd
wordende kerkelijke feestdagen, kunnen volstaan met de kerkelijke verpligting van Mis te hooren , zonder zich alsdan van
werken of arbeiden te moeten onthouden.
Ten aanzien van de Roomsch Katholijke vastendagen is, aan
de besturen der onderscheidene gevangenissen opgedragen, de
noodige bevelen betreffende de voeding te geven opdat:
(1) Zie Circulaire van den 22sten Februarij 1845 , n°. 6/451, op
bladz. 348 van den Z evenden Jaaryany van dit Handboekje.
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10. de Roomsch Katholijke gevangenen zich op den Goeden
Vrijdag , overeenkomstig het kerkelijk gebod, kunnen ont-

houden van vleesch , vet en zuivel; en
2.. De vleeschsoep , welke tweemaal 's weeks in de gevangenissen wordt toegediend , nimmer op Vrtjdag en Zaturdag
aan de Roomsch Katholijke gevangenen worde uitgereikt.
In de Stra(gevangenissen en zoo doenlijk , in de Burgerlijke In
Militaire Huizen van verzekering , alsrnede in enkele Huizen van
Arrest r wordt, door den daartoe benoemden geestelijke, kerkeljjke dienst uitgeoefend, waartoe in the gestichten het noodige
locaal ingericht 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 Verzekeringshutzen , maar in den regel niet
bij de Huizen van Arrest, is eene Rijksjaarwedde verbonden ,
waarvan het bedrag voor icdere soort dier gestichten is bepaald.
Het tot uitoefenen van de Ecredienst benoodigd 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 jaarlijksche vergoeding
of tegemoetkomihg van 34, wordt verstrekt.

(1) Voor de godsdienstoefeningen in de gevangenisscn is eene instructie vastgesteld bij Koninklijk besluit van den llden October
1826 , lett. c. Zie binds. 101 van den t weeden Jaargang van
dit Handboekje.
(2) Te vinden op bladz. 212 van den Negenden Jaargang
van dit Handboekje.
11
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De volgende lest der standplaatsen van de verschillende
gevangenissen binnen dit Rek , bevat het getal der Roomsch
Katholijke gevangenen , in elk deter gestichten, gedurende het
jaar 1870, be afwisseling aanwezig geweest, terwel de namen
der be 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 lsten October 1872.

STRAFGEVANGENISSEN.

Leiden (militairen) ..
J. Bots

.

Woerden (criminele vrouwen) (1) . .
Woerden (correctionele vrouwen (1) .
J. P. H. Hamer.

206

. 199

Montfoort (meisjes.) ..
J. Westerveld.

.

Alkmaar (verbetering van jongens).
H. Bloem.

.

Leeuwarden (criminele mannen)
G. J. Doesburg.

. 285

Kreisberg, Ambt Doetinchem,(jong.).
W. Wessels.

f 400

1868

„ 400 (2)

1868

„ 400

1859

„ 150

1871

, 150

1872

,, 400

1870

„ 400

42
35

Hoorn (correctionele mannen)
M. G. Scheefhals.

.

1863

43
72

67

(1) Met 1 October 1872 naar 's 'Hertogenbosch verplaatst.
(2) Deze jaarwedde is to rekenen van 1 October 1872 vervallen.
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BURGERLIJKE EN MILITAIRE HUIZEN VAN
VERZEKERING.
's Hertogenbosch . .
A. W. D. Kuppen.

498

.

1869

1 400 (1)

1848

,, 100

1856

„ 100

1872

„ 150

1864

, 100

1853

„ 100

1858

, 150

1865

, 100

1844

„ 100

1868

11

1865

,, 100

314

Arnhem
T. Brouwer.
's Gravenhage .......
J. G. Wansink.

244

Amsterdam (cellulair) ..

333

P. J. van de Goorbergh
. 182

Haarlem . ..
H. van Beek
Middelburg

72

.
P. C. Groen.

123
151

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

84

Leeuwarden
(Zie Strafgevangenis.)

116

Zwolle
G. Roelofs.
Groningen .

.

.

36

F. W. A. Jansen *
40

Assen
H. D. Brenninkmeijer.
Maastricht

.

.

H. Houbiers.

.

60

437

(1) Door de verplaaising der vrouwelijke strafgevangenis van
Woerden naar 's Hertogenbosch, waarbij de heer Kuppen ook als
dienstdoende geestelijke is aangesteld, is deze jaarwedde voor beide
gevangenissen to zamen op 1 400 bepaald.
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HUIZEN VAN ARREST.
Eindhoven .
Breda ...
J. C. van Aken.

. 86
. 263
1859

... 337
Nijmegen ...
P. A. Corstiens.

1870

i 1 150
1 , 30
f „ 150
I , 30 (1)

. 120

Zutphen .

1867VI.

H. R. Huberts.
Tiel .

.

72

.

68

1859

L. Kreling.
Leiden .

L. van Wissen.
. 241
Rotterdam . .
N. E. M. ten Brink.
25
.
Dordrecht ..
L. C. Spoorman.
49
Gorinchem . .
A. B. Schaap.
Brielle . ..
Amsterdam (hulpkerk) . .
H. van Luenen.
Alkmaar .
Hoorn
Goes
J. A. Eversteyn.
Zierikzee . .
Amersfoort . .
Heerenveen ......
Sneek . .......
Deventer. . .....
Almelo .......
A ppingadam .....
Winschoten ..
Roermond .....
H. W. Hillen.

, 100

1865

77

1867

,, 100

1865

,, 100

1862

50
"
, 30 (1)

1859

n

1865

, 100

1865

,, 200

10
. 396
75

101
64
101
21
64
9
34
36
202
8
21
356

(I) Toelage voor de verstrekking van het benoodigde altaar-gerijf.
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NAAMLIJST
van geestelijken, die op den lsten October 1872 nog in
openbare kerkelijke bediening waren, wier WIJDING TOT
PRIESTER voor of in het jaar 1823 heeft plaats gehad
en wier 50ste DIENSTJAAR mitsdien reeds is of,
voor het geval zij blijven dienstdoen , in het
jaar 1873 zal worden vervuld.
Namen en Voornamen.

Dagteekening hunner

Hoedanigheid en Standplaats.

Geboortc.

Priesterwijding.

AARTSBISDOM van UTRECHT.
BERGERS ( Theodortes.)
Pastoor te Schalkwijk.

.e12 Jan. 1785 29 Aug. 1808
i

VAN COEVERDEN(HenriCNS, Gregorius

12 Maart 1796 19 April 1819

Deken van Oldenzaal, Pastoor
te Enschede.
VAN DER WERF (Reynerus).

7 April 1796 27 Julij „ ,

Pastoor te Oosterend.
ROELOFSEN (Martinus).

11 Nov. 1794 20 Aug. 1820

Pastoor te Elst.
DE FABER (Radboudus , efoannes).

8 Jan.

Pastoor te Dronrijp.
VAN DEN BRINK (joannes).

Pastoor te Bussum.
VAN DISK (Gerardus).

Pastoor te Ankeveen.
TEMPELMAN (.eintonius).

Pastoor te Heeten.

1798 22 Dec.

Il

24 Aug. 1794 27 Nov. 1822
5
23 Jan. 1796 13 Aug. 11
26 Mei 1801

6 Dec. 1823
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Dagteekening hummer

Namen en Voornamen.

Geboorte.

Hoedanigheid en Standplaats.

Priesterwijding.

BISDOM van HAARLEM.
BONGAERTS OP (Geardus , Georgius).

9 April 1799 10 Aug. 1822

Deken van Rotterdam, Pastoor
te kralingen.
BISDOM van 's HERTOGENBOSCH.
VAN VEERSSEN (loannes , Jacobus).

Pastoor te Haps.
VAN CLARENBEEK (Franeiseus).

i

121 Junij 1790 24 Sept. 1812

12 Junij 1791 13 April 1813

Pastoor te Winssen
BOEREN (Joannes, Franeiseus).

29 Junij 1786

8 Junij 1816

Pastoor te Diessen.
VERHOEVEN (Gerardus).

2t) Junij 1792 25 Julij

,,

Pastoor te Veldhoven.
VAN DE VEN (Wilhelnius).

28 Aug. 1793 2 Pebr. 1817

Pastoor te Tilburg ('t Goirke).
TAABE(Bernardus,Georgius,Aloysius). 10 Jan. 1794

4 Maart

Pastoor te Deursen.
ZWIJSEN (Monseigneur Joanna).

Aartsbisschop-Bisschop van
's Hertogenbosch.

28 Aug. ,,

20 Dec.

u
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Namen en Voornamen.

Dagteekening hunner

Hoedanigheid en Standplaats.

BONANTS (Petrus).

10 Junij 1793 22 Dec.

Pastoor te Sambeek.
VAN DE SAND (HenriCUS).

Pastoor te Burgharen.

?17 Fehr. 1796

SENGERS (Martians),

Pastoor te Niftrik.
ZOMERS (Henricus).

Deken van Oirschot, Pastoor te Best.
KUIJPERS (Franciscus7, Wilhelmus).

VAN DER LOCHT (Cornelis).

WIJNE (Petrus.)

Pastoor te Hoek.
Vuas (Gerardies.)

Pastoor te Woensel.
VAN DER SANDEN (Petrus),

Pastoor te Erp.
BASELMANS (Joannes, Martians).

Pastoor te Baardwijk.

29

11

,,

13

„

„

1818

6 Maart 1819

6

11

,,

19 Sept.

25 Junij 1797 15 Junij 1820

Pastoor te Stiphout.

Pastoor te Hernen en Levin

Priester wijding.

Geboorte.

29 Dec.
S

26 Oct.

,,

27 Julij

1796 17 Maart 1821

118 April 1794 16 Junij 1821

‘.,
.
1 0 Febr, 1796 16

,,

26 Julij 1798 18 Dec.

,,

,,

68

Namen en Voornamen.
Hoedanigheid en Standplaats.

VAN ZEELAND (Petrus).

Dagteekening hunner
Geboorte.

Priesterwijding.

24 Dec. 1797 24 Dec.

1821

Pastoor te Leeuwen.
VISSERS (Reinerus).

26 Febr. 1798 9 Nov. 1822

Pastoor te Mierlo.
VAN DER PTJTTEN (Johannes, Henricus).

Pastoor te Neerloon.

3 Oct.

1799 25 Febr. 1823

KEMPS (Petrus).
Kanonik van het K. Kap. en Pastoor 14 Julij .1800 24 Mei 1823
te 's Hertogenbosch (H. Jacobus.)
BISDOM van BREDA.
BIERWAGEN (Antonius).

Pastoor te Zegge.

12 Junij 1794 21 Nov. 1819

DE WILDE (Cornelius).

Kanonik van het K. Kap. , Deken van 10 Mel
Ginneken en Pastoor te Alphen.

1797 14 Dec. 1822

KRUGER (Joannes , Baptista).

Pastoor te Hoogerheide.

20 Junij 1799 22 Aug. 1823

BISDOM van ROERMOND.
HELDENS (Franciseus , Mathias).

Kanonik van het Kath. Kapittel, 24 Febr. 1794 7 Maart 1818
Desservant te Heel.
7
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Namen en Voornamen.

Dagteekening hunner

Hoedanigheid en Standplaats.

Geboorte.

Priesterwijding.

MOONEN (Stephanus).

Kanonik van het K. Kapittel, Deken 26 Mei 1796
en Pastoor te Roermond.

7 Aug. 1819

SWELSEN (Servatius).

20 Febr.

13 Aug. 1820

Desservant te Geulle.

I-117PPERTZ (Hendrik , Hubert).

!23 Jan. 1797 13

II

Desservant te Ubach-over-Worms.

METZMAECKERS

(Jan , Willem).
9 Oct. 1787

8 Sept.

Desservant te A fferden.
JANSSENS (Nicolaas).

27 Julij 1798 30 Jan. 1821

Desservant te Hunsel.
KLAUSENER(Does, Gerardus).

2 Sept. 1797 22 Maart

Desservant te Nieuwenhagen.
PAREDIS (Mons. J-oannes , dugustinus).

28 Aug. 1795 7 April

Bisschop van Roermond.
VERKUILEN (Martinus).

!20 Jan. 1800 12 Aug. 1823
Desservant te Montfort.
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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 RuKs-KAs ; opgernaakt op den lsten October 1872.

AARTSBISDOM VAN UTRECHT.

1850. J. Jansen.
1851. A. to Brake.

n

W.

van Ink.

1860. H. van Dooren.
1861. J. Kersten.
1863. P. Steenmans.
17

H. W. Ranshuizen.

1864. C. Stoek.
”

C. Burgers.

I)

D. A. J. Wreesman.

„

n.

1 100

Harderwijk.

„ 410

Kapellaan „ Bredevoort.

r,

y,

„

Blaricum.

„ Omj.

„ 206

" 558
, 295

Kapellaan , Saasveld.

„ 215

Pastoor „ V orden.

„ 351

,,

„ Bolsward.

Kapellaan , Tiel.
Pastoor " Beek.
!I

7,

Oude- Pekela.

(1) Jaartal waarin het pensioen verleend is.

„ 410
„ 367
" 556
, 557
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1864. J. R. Wejjers.

Pastoor

1865. B. H. Heinink.

,,

„

J. H. Stroot.

te Valburg.
„ Indoornik.

Kapellaan ,, Losser.

1 540
„ 200
„ 207

1866. D. H. te Boekhorst. Pastoor „ Apeldoorn.

„ 466

1867. H. C. Heskamp.
1,

J. Schuttelaar.

),

F. Raats.

t,

/1

1868. J. Geerdink.

17

J. A. Otten.

,

J. Herraets.

,,

B. H. Lohmeijer.

A. J. van Bemmel.
,,
1870. L. F. Huberts. 4
1871. A. A. Jorritsma.
1872. H. Rientjes.

Eibergen.

„ 260

„

Avereest.

„ 491

„ Dieren.

,

1869, G. L. van Lith.

„

71

II

,,

„ 600

”

Lutte.

„ 600

„

Elden.

„ 600

,, Zeddam.

„ 301

Professor „ Culemborg.
Pastoor „ Tiel.

I. Isselstein.

„ 420
, 432
„ 491

1,

„

,

„ Hoogland.

,,

„ Utrecht.

„ 404

”

,, Vilsteren.

„ 581

„ 600

BISDOM, VAN HAARLEM

1845. J. P. Leur
1851. A. Tomas.
7,

J. H. Wensing.

1855. W. van der Heijden.
1856. V. F. Simmers.
1858. J. Post
1860. J. Dujjvenstejjn.
1861. H. T. Lonink.
1862. T. F. van Vree

Kapellaan
f7

Professor

te 's Gravenhage.

1 517

's Gravenhage.

„ 165

„

„ Warmond.

„ 420

Pastoor

„ Kudelstaart.

„ 320

,

„ Amsterdam.

„ 432

„ Goorn.

„ 333

„ Heinkenszand.

„ 600

,, Alkmaar.

„ 375

Kapellaan
Pastoor
Kapellaan
71

„

Amsterdam.

„ 192

1 72
to Berkel.

1863. J. F. Fick.

Pastoor

C. Blom.
n
1864. W. C. A. v.d. Linden

Kvpellaan ,, Haarlem.

1865. H. van de Gijn.

If

Pastor

" Bergen.

f 498
„ 400
„ 284

504

„ Langendijk.

600

1867. A. C. Quant

y,

,, Leiden.

,,

1868. R. J. A. van Ewijk.

11

,. Hoorn.

„ 600

, Bovenkarspel.

„ 543

„ Delft.

„ 523

1869. H. J. Hilbes
17

”

A. N. van Meurs.

t7

1870. P. J. F. X. Ridders.

71

W. de Bruin.

II

ft

„

„

Nederhorst den Berg , 175
Gouda.

„ Amsterdam.
C. J. A. P. Martz.
n
J. van Gent.
Dek en Past. „ Alkmaar.

, 600
„ 520

11

„ 892

tt

J. M. Yzermans.„
478
Pastoor , Amsterdam.

„. Goorn.
n
1872. J. Kriek.„ Bovenkerk.
1871. J. F. Hueser.

t,

„

J. B. Wesselingh.

„

J. P. H. Vogel

tl

J. IE. Terpoorten.

7/

„

Kwadendamme.

Kapellaan , Woerden.
Pastoor

„ Hoogmade.

„ 537
„ 476
„ 600
, 272
” 472

BISDOM VAN ' S HERTOGENBOSCH.

1847. J. Stevens.

Kapellaan

to Sambeek.

f 161

1849. P. Mutsaers.,
279
„ Heeswijk.
Pa g oor
n

P. van Heumen.

1856. J. van der Kant.
1857. J. T.v.d.Burgt.

tt

”

Hedel.

Kapellaan ” Schijndel.

Oud Prof. en Past. „ Wamel.

J. H. Sehuwirth.

„ 482
, 180
„ 402

„ Neerbosch.
Pastoor
n
,, 415
1858. J. van
Os.„
712
Dek. en Past.
, Dreumel.
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1861. J. J. Corstens.
M. Jacobs.
G. J. Verhofstadt

I,
1863.

P. Schoenmakers

1864.

E. J. Sanders

1865.

A. Meulendijk

n

A. Godschalx

C. van de \T en.

!I

Pastoor

”

, 466

„ Riethoven.

, 600
„ 169

, St. Michielsgestel.

„ 678

” Liessel.

„ 181

Professor
Kapellaan

„

Pastoor

Luijks-gestel.

J. F. A. de Wit.

Kapellaan

" 317

" Maarheeze.

, 600

„ 262

Rossum.

, 534

W. Oppers.

,)
1868.

H. van der Foetart.

Kapellaan , 's Hertogenbosch.

J. H. Smits.

Assistent

1869.

T. Schoenmakers

17

1872.
Il

, 600

, Schijndel.

1867.

1871.

" 242

, Cuyk

„ Kessel.

H. Branten

f 600

„ Oelfelt.

„ Heeze.

Assistent

F. J. Sauve.

1866.

to Mortel

Kapellaan

7)
1862.

71

Rector

Pastoor,

" 326

" Gernert.

, 191

Pastoor

, Eerde.

" 600

C. Janson.

Rector

,

J. van Amstel

Pastoor

„ Megen.

„ 600

, St. Michielsgestel.

, 600

L. van der Dussen
G. Gantevoort.

9,

Luijksgestel.

„

II

's Hertogenbosch.

„ 320

„ 600

BISDOM VAN BREDA.
Kapellaan

1857. J. van de Pol.

Desservant

” Hoofdplaat.

, 421

Pastoor

” Ossendrecht.

„ 508

Rijsbergen.

" 356

Hulst

„ 298

1858. N. van Ekele
77

L. van Aerdt.

1862. A. de Wit.

II

C. Vermeulen.

Pastoor

,

J. Schoormans.

,

?I

C. F. de Croes.

,

A ssistent„

,

1865. H. F. van Olffen.

to Halsteren.

1 233

1850. J. J. de Ram

, Riel.

, 600

, Stand-daar-buiten.

, 600

Kapenaan

, Wagenberg.

„ 186

Professor

„ Oudenbosch.

” 399
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1869. J. B. Vinken.

Kapellaan

1870. N. C. J. van Mens.

Assistent „ Breda.

J. Elzen.

”

Pastoor , Zuiddorpe.

1871. J. C. van Etten.
G. Lievens.

77

to Nispen.

1 271
, 252
„ 478

" Steenbergen.

„ 537

Kapellaan

" Heerle.

, 266

Pastoor

" Hout.

" 544

n

1872. C. Smits.

BISDOM VAN ROERMOND.
1858. H. A. Veldhuijzen.

Rector

to Grevenbicht.

1 256

1860. L. H. Vicaris
Kooken.,
294
" Baexem.
J. B. A. G. Rousseau.

Rector " Oostrum.

„ 492

1861. L. F. Desservant
Princen.,
435
„ Maasbree.
P. Bemelmans.
„ Bingeirade.
n
n
1862. J. H. H. Tindemans, Ittervoort.
I)

„ 600
" 303

1864. M. Kerckhofs.,
431
„ Ulestraeten.
Vicar i s
1865. G. Corby.

,,560
7/„ Grondsfeld.
1866. H. Klaessen.,
Desservant „ Buggenum. 600
1867. P. M. van de Laeck.„

„ Linne.

1868. F. L. Jongen.„
Eynighausen.
”
J. P. J. Lanckohr
„ Wahlwiller.
/7

71

1869. N. Greven.,
Grathem.
n
77

P. L. Demal.

17

C. Willems

/7

W. Heijnen.

, Itteren.

n

71

,

1870. P. M. H. Beltjens.
7)

,

L. Janssen.

,,

J. J. Demacker.

1871. F. L. Vinckenbosch.„

, 600
n

600

Breust.

„ 600
„ 600

, Nuth.

,, 600

„ Nieuwstadt.

„ 600

„ Eckeirade.

, 443

, Mheer.

„ 600

n

E. T. Teney.„ Borgharen.
77

” 600
„ 375

„ St. Pieter.

1872. N. E. Meijs.,
Margraeten.
r
,

„ 577

, 600
„ 420
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NAAMLUST

der gedurende het Saar 1871

GEESTELIJKEN,

OVERLEDEN

met adnwijzing hunner laatstelijk

bekleede openbare kerkelijke bediening.
AARTSBISDOM VAN UTRFCHT.

28 Januarij.
3 Februarij.
23

"

J. Peters.

Pastoor

te't Loo.

G. J. Verwaaijen.

Kapellaan

„ Huissen.

H. Wolters.

Oud-Past.

,, Indoornik.

.9 Maart.

E. C. J. Bloemen.

18

G. J. Hulsham.

n

Oud-Prof.

J. H. C. Bloemen.

2 Junij.
19

17

1'. Leva.

19 Mei.

B. Vos.

,

5 Augustus. J.

Pastoor

Pastoor

17

, Deurningen.
,

Rielmolen.

„ Culemborg.
, Wegdam.
,

Haarle.

Baarn.
H. Nieuwenhuis.„
n

12

n

W. M. de Jong.

25

17

J.

Kan. en Oud-Past. , Utrecht.

Willemsen. Pr., Oud-Aartspr., Past. ,, Duiven.

H. J. Vislaak.

Pastoor

„ Kabauw.

26 November.

T. Bisseling.

Oud-Past.

„ Elten.

7 December.

E. B. Crone.

Pastoor

6 September.

„ Op den Hoorn.

7

,

H. Felten.

n

,. Winschoten.

10

n

J. Reitner.

r

, Reulum.
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BISDOM VAN HAARLEM..

9 Januarij.

J. A. van Meegen.

21

77

B. P. Getjer.

26

I/

G. van Galen.

3 Februarij,

Oud-Past.
Assistent

L. Hujjke.

20 Maart.

T. van Berlo.

17 Mei.

H. van der Meijden.

26

A. Heuvels.

,

28

n

6 Augustus.
2 October.

Ond-Kap.

, 's Gravenhage.

Kapellaan.
Pastoor

Lisse.

P

„

,,

„ Haarlemmermeer.
„ Ilpendam.

F. F. J. Lammers.

Kapellaan

„ Rotterdam.

P. van der Salm.

27

n

G. Daalhuijsen.

Oud-Past.,, Brielle.

Pastoor

„ Zoetermeer.

Zoeterwoude,

Oud-Kap,

J. T. van Brussel. Dek. en Dud-Past. ,, Delft.
A. A. Tomas..
L. T. Bakker.

26

„ Schipluiden.

Oust-Past.

»

n

„ Delft.

P. van Dijk.

14

10

„ Waddinxveen.

C.H.Pelgrom v.Enghuizen.

6 December.

" Amsterdam.

n

J. Vrolijk.

6 Junij,

to Uitgeest.

Dek. en Past. „ 's Heerenhoek.

7/ 77

„

Gouda.

BISDOM VAN ' S HEIITOGENBOSCH.

1 Januar ki. C. P. van Roosmalen. Pastoor
13

n

H. J. Haerkens.

to Netersel.

Oud-Vicaris n Oeffelt,
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20 Januarij

H. de Wit.

24

F. de Wilt.

f)

Dek. en Past, to Boxtel.
Assistent

„ Haren.

1 Februarij.

J. Burgmans.

1 Maart

R. A. Piggen.

t?

„ Esch.

G. Bijnen

n

“ Liessel.

,,

24

J. van den Broek.

2 April.

Pastoor

Kapellaan

2

”

J. W. Verspeek.

15

,

J. B. Lathouwers.

”

29

,

A. Rovers.

t)

F. Driessen.

13 Mei
20

,

A. van den Heuvel.

f7

G. Kanters.

1

A. Verhagen.

18 J unij.
9 September.

J. van Sehijndel.

Pastoor

„ Aleut.

„ Vlijinen.
" Helsel.

„ Lage Zwaluwe.
,

Kapellaan
Pastoor

Groesbeek.

" Beers.

t7

Oijen.

Dud-Past.

, Vug f.

Kapellaan

„ Wnensel.

Pastoor

,, Tilburg.

13 October.

J. H. Corstens. Ond-Proost en Past. ,, 's Hertogenhnseili.

11 November.

J. van de Laar.

Pastoor

C. J. van Gennip.

Oud-Kap. „ Veghel.

7 December.
to

,,

27

),

J. Goossens.

Pastoor

,,

J. J. Jurgers.

„ Zeeland.

,, lloogelonn.

„ Alphen.

BISDOM VAN BREDA,

21 April.

J. 11. F. van Dam.

16 Julij.

F.C.v. den Kieboom. Kan.,

Pastoor

to Ihnielomd.

Dek. Past. „

Ellen.
12
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13 Augustus,

B. Raessen.

13 October.

B Hembroeck.

15 November.

W. Oomen.

9 December. J.

W. Vos.

Dek. en Past.
Past oor

to 1.1zendijke.
„ Willemstad.

„ Wagenberg.
Oud-Dess.

„ Groede.

BISDOM VAN ROERMOND.

1 Februarij.
30 Meart.
3 April.

G.

Goffin.

P. A. Kampers.
J. M. Volders.

Past. en Dek.
Oud-Dess.
Owl-Rector

)1

H. D. H. Deutz.

Oud-Dess.

10 Augustus.

J. H. Hendriks.

Vicaris

Spronck.

Desservant

16

4 Ssptember. H.
14

),

to
„ Reese!.
,. Swelikhui7en.
„ Spaubeek.

„ Geleen.
„ Klimnten.

A. L. v. d. Velpen. Kan., Dek. Past. „ Gulpen.

16 October.

J. van Nuenen.

Oud-Ass.

,, Maastriclit.

11 November.

J. L. Swennen.

Oud-Dess.

„ Voerendaal.

is

„

F. van Erp.

Ond-Vic.

,. ft'crack,
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STAAT
VAN HET

ROOTISCH KARMA WRENN
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 (66n
voor Oost-Indie 66n voor Curacao en 66n voor Suriname) afgedeeld ; loch deze Prefecturen werden den 20sten September van
dat jaar, door Z. H. Pans GREGORIUS XVI , tot Apostolische
Vicariaten verheven.
Voor Oost-Indic werd het Apostolisch Vicariaat van BATAVIA.
en voor West-Indie dat van CURACAO opgerigt; terwijl de
kolonie SURINAME, voorloopig als een Pro-Vicariaat onder den
Apostolischen Vicaris van Curacao gesteld , in het jaar 1852,
door Z. H. Pans Pius IX, insgeltjks tot Apostolisch hcariaat
word gevormd.
Er bestaan alzoo drie Zendingen, die ieder afzonderlijk door
eon Apostolische?, Vicarts , met de Bissehoppelijke waardigheid
bekleed, bestuurd worden.
De kerkelijke belangen dier Zendingen worden in Nederland
verzorgd door een Procurator, welke betrekking sedert 1868
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wordt vervuld door den Apostolischen Internuntius bij het Hof der
Nederlanden te 's Gravenhage , Monseigneur A. BIANCHI.

Het zielental der Roomseh Katholijke bevolking deter drie
Apostolische Vicariaten bedroeg naar de jongste opgaven:
in dat van Batavia ongeveer
77

77

77

Curacao

77

77

Suriname

.

.

.

„

.

Totaal

.

.

25,400
25,300
12,300
63,000

APOSTOLISCH VICARIAAT
VAN

BATAVIA.
Dit Vicariaat omvat alle Nederlandsehe bezittingen in OostIndie.

Het wordt sedert 1847 bestuurd door den te Batavia residerenden Apostolischen Vicaris:
Mgr. PETRUS MARIA VRANCKEN.
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 Februarij 1848 in Indic aangekomen , — Commandeur
der Orde van den Nederlandsehen Leeuw,, en der Orde van de
IJzeren Kroon van Oostenrijk , Ridder der Orde van het H. Graf,
Geboren 7 November 1806 in de gemeente Vroenhoven
enz.
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(Limburg). Priester gewijd 13 Junij 1829. — Benoemd den
4den Jung 1847 tot Cuadjutor,, met regt van opvolging van den
toenmaligen Apostolisehen Vicaris van Batavia. Mgr. JACOBUS
GROOFF die den 29sten April 1852 is overleden. Zijne benoeming
tot Coadjutor werd erkend bij Koninklijk besluit van den lOden
Julij 1847, n°. 86, hetwelk hem tevens verlof verleende tot
het aannemen der bisschoppelijke waardigheid , onder den titel
van Bisschop van Colophon i. p.
(*)
STATIEN.
Het vicariaat telt 8 STATIEN 2 aan ieder van welke eene groote
uitgestrektheid lands, als kerkelijk grondgebied is aangewezen.
Deze station zijn gevestigd op de nagenoemde standplaatsen,
waaraan de daarachter vermelde gewesten (residentien) kerkelijk
onderhoorig zijn :
Standplaatsen.

1°. 13ATAVIA .....

2°. SAMARANG .

3°. AMBARAWA

•

4°. DJOKDJOKARTA

•

Onderhoorigheden,
Batavia, Bantam, Buitewzorg, Krawang,
Preanger regentschappen , Cheribon ,
Tagal , mitsgaders de wester-afdeeling
van Borneo en de Lampongsche districten
op de zuidkust van Sumatra.
Samarang (uitgenomen de afdeeling
Salatiga) , Pekalongan Japara en Rembang.
Salatiga , waarin Ambarawa , BanjoeBiroe en bet fort Willem I, Soerakarta ,
Madioen , Ngawie en fort Patjitan.
Djokdjokarta , Kadoe , Bagelen en Banjoemas.

(*) In het laatst van het jaar 1871 werd aan Mgr. P. M. Franck e n,
tot herstel van zijne gezondheid , eon tweejarig verlof naar N e d e rland verleend , ten gevolge waarvan het bestuur van het Apostolisch
Vicariaat van Batavia , ad interim, aan Mgr. A. C. C l a es sens,
waarnemend pastoor to Batavia , is opgedragen.
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Soerabaija (met het daartoe behoorende
eiland Bawean) . Kedirie , Pasoeroean,
5°. SOERABAIJA .. Probolingo , Bezoekie , Banjoewangie en
het eiland Madura, benevens de afdeeling Boeleleng op het eiland Bali.
De geheele westkust van het eiland
Sumatra met het eiland bias en de
6°. PADANG .
adsistent-residentie Benkoelen.
Het geheele eiland Banka , benevens de
7°. SOENGEISLAN .
gewesten Palembang, Riouw en Billiton.
Timor en Macassar, beide met de onder8
0 . IJ
T
ARANTOEKA
hoorigheden.
De plaatsen, binnen het kerkelijk gebied van elke static gelegen , worden van daaruit op gezette tijden , door de daarbij
dienstdoende geestelijken bezocht. BU die gelegenheid wordt er
openbare godsdiensto efening in daartoe alsdan ingerigte lokalen
gehouaen.
Er zijn nog geen vaste dienstbezoeken voorgeschreven ten
behoove van :
a. De Westerafdeeling van Borneo en de Lampongsehe distrieten ,
welke gewesten aan de eerste static (Batavia) onderhoorig
zijn; en
b. de gewesten in den Molukschen Archipel, op Celebes en de
Zuid- en Ooster-Afdeeling 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 eon daartoe aangewezen geestel(jke.
De vaste dienstbezoeken voor bepaalde plaatsen aan iedere
static onderhoorig, zUn ingevolge de besluiten van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indio van den 3lsten Maart
1858, n°. 17, 7 Jult) 1862, n°. 1, 8 Maart 1865, n°. 18 en 20
Mei 1866, n°. 7, bepaald zoo als in de volgende tabel is aangewezen.
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Onderhoorige plaatsen , alwaar dienst
STATION.

moot warden verrigt.

BATAVIA .

SANA RANG

Bantam
Buitenzorg

12
2

Preanger . Regentschappen .

4

Cheribon

4

Tagal

4

Pekalongan

4
12

Klein ere gemeenten van Samarang

2

Japara

3

Rembang

3

Gombong

10

Vestiging Willem I
Salatiga

12

Soerakarta

12

Madioen

4

Patjitan
DJO li DJOKARTA .

4

Krawang

Oenarang

AMBARA WA .

Getal
diensten
per
jaar.

2

Kadoe

10

Poerworedjo .

10

Kleinere gemeenten van Bagelen

3

Banjoemas .

4

Tjilatjap

(1

Kleinere gemeenten van Banjoemas

2
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Getal
dienstcn
per
jaar.

Onderboorige plactsen, alwaar dienst
STATIEN,

mod worden verrigt.

SORRABA IJA

.

Klcinere gemeenten van Soerabaija. '

.

Ban can

•

•

•

.....

.

.

.

.

.

1

Madura

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

4

Pasoeroean .

.

.

.....

.

.

.

.

.

.

12

Kleinere gemeenten van Pasoeroean

6

Bezoeki

4

.

.

." .

Probolingo .

.

.

.

.

.....

4

.

.

.

.

.

.....

Banjoewangie .

.

.

•

.

.

.

.

.

.

2

.

.

.

.

.

.

.

.

12

.

.

.

•

12

•

Kedirie
PA DANG .

•

.

4

Padang Pandjang

•

12

Fort de Kock .....

,

Kleinere gemeenten en militaire
bezettingen

Sumatra's

van

2

Westkust
.

Benkoelen.
SOENGEISLAN .

LARANTomi.A. .

.

•

.

2

.

(vcrschillende districten)

.

.

.

6

.

.

.

.

.

8

.....

•

•

•

•

•

•

.

•

•

Zuid-Westkust van Flores

.

.

•

.

•

.

Ball ka

Palembang .

.

.

.

Billiton

•

.

ltiouw .

.

.

.

.

.

.

•

2
2
3

Noordoost- en Oostkust van Flores met
Woeri (eiland Anron au) .....

.

3

Koepang, Atapoepoe en midden Timor

.

1

.

1

Makassar en onderboorigbeden

.
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DIENSTDOENDF, GEESTELLIKEN.

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.
Boven dat bezoldzgd personeel was in 1872 wederom aan
twee toen uitgezonden priesters het radicaal van dienstdoende
geestelijken van den tweeden rang verleend buiten bezwaar van 's Lands
kas, zoodat het kader der in het Vicariaat dienstdoende
geestelijken toen was geklommen tot 1 van den eersten en 18
van den tweeden rang.
ne bezoldiging nit 's Lands kas bedraagt :
voor den Kerkvoogd , als geestelijke van den eersten rang
f 6000 '8 jaars
15 geestelijken van den tweeden rang, ieder 1 4200
's jaars.
Bovendien wordt door de bezoldigde geestelijken genoten ,
bij Bemis van vrtje mooning, eene sehadeloosstelling :
van 120 per maancl door den geestelijke van den eersten rang ;
doot de geestelijken van den tweeden rang
,, 100 „
te Batavia, Samarang en Soerabaija ;
door dien te Padang ; en
77 80 ,_
door die op de overige erkende stand77 60 __
plaatsen.
Wegens elk vij fiat dienstjaren tot en met het twintigste dienstjaar,, wordt eene tractements-verhooging verleend, bedragende :
voor den geestelijke van den eersten rang , f 1800 's jaars.
„ de geestelijken van den tweeden rang . „1200
Bij de uitzending van die geestelijken uit Nederland naar
Indic geniet elk hunner :
1°. vrtje overvoer als passagier der eerste klasse , waarvoor
ingevolge Koninklijk besluit van den 13den Maat t 1869, n°. 25,
aan de gezagvoerders, de rederijen of hare agenten wordt
betaald 600 nadat ten genoege van den Minister van Kolonien
77

1)

7

77

77

,,

11
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het schriftelijk bewijs is geleverd , dat de passagiers met het
schip hunner keuze, de reis aanvaard hebben;
2. een voorloopig tractement van 1150 '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 1 1200 voor kosten van uitrusting.
Bij aankomst in India verkrijgt ieder bezoldigde geestelijke
eene gratificatie van 11000 voor vestigings-kosten.
De geestelijke van den Gersten rang is de besturende Kerkvoogd, thans de boven opgenoemde Apostolische Vicaris.
De diensfdoende 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 Indie aangeteekend.

A. Van 's Landswege bezoldigd personeel:
Geestelijken.

Geboren.

1.

A. C. Claessens .

2.

J. Lijnen

•

..

3.

P. J. den Ouden.

4.

J. B. Palinckx (j-) .

.

Gewijd.

Uitgezonden.

1818

1842

1847.

1815

1842

1847.

1808

1834

1848.

1824

1857

1858.

(*) In het jaar 1870 was het personeel der in het Apostolisch Vicariaat dienstdoende priesters ingedeeld als volgt te 13 a ta via 3, te Samarang 2, te A inbaravva 1, te Djokdjokarta 1, te Soerabada 2, te Larantoeka (Flores)
3; te zamen 12 geestelsjken van den twety.den rang. De statien P aclang
en Soengei sl a n waren toots v a c a n t. De Apostolische Vicaris en d r i e geoste.
ldken van den tweeden rang waren tours met verlof buiten Indie, doch dezen
keerden in 1871 weder derwaarts terug, met intzondesing van een, die eervol ontslagen en op pensioen gesteld werd.
De daardoor ontstane vacature en die, welke in 1871 , door het overlijden vats
een der dienstdoende geesteldken, is voorgevallen, zijn vervuld door de twee in
1870 uitgezonden priesters; tervvijl bovendien in 1871 een en in 1872 twee geesteluken van den tweeden rang, doch a anvankel ij k buiten bez vv aar van
's Lands kas, zijn uitgezonden zoodat het personeel der geesteluken van den
tweeden rang in het Apostolisch Vicariaat thans 18 priesters telt.
(1) Op den 24 Augustus 1872 van verlof naar Oast-Indie teruggekeerd.

187
Geestelu ken

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

G. Metz ..
J. de Vries. .
A. G. Terwindt
A. P. C. van Moorsel .
F. J. A. Ellerbeck .
P. H. de Bruijn . .
C. J. Omtzigt. . .
H. P. W. Dickman.
J. M. H. Timmennans.
A. P. Smit
...
J. P. N. van Meurs. .

Geboren.

Gewtpi.

Uitgezonden

1819
1823
1825
1825
1827
1832
1827
1835
1839
1836
1838

1852
1855
1856
1849
1855
1863
1855
1866
1869
1869
1862

1861.
1863.
1864.
1864.
1865.
1865.
1867.
1869.
1869.
1870.
1870.

B. Niet van 's Landswege bezoldigd personeel :
16. J. H. W. Hendrichs. . . 1836
17. H. C. Verbraak . . . . 1835
18. C. H. A. ten Brink. . . 1837

1869
1869
1866

1871.
1872.
1872.

GEPENSIONEERDE GEESTELIJKEN. (*)
Namen.

A. Thijssen ...
J. A: van Dijk .
H. J. Cartenstat
J. P. N. Sanders .
C. J. 11. Franssen
J. J. Langenhoff.

Geboren. Gepensioneerd. Pensioen.

1796.
1805.
1806.
1817.
1826.
1822.

1848.
1846.
1846.
1865.
1869.
1870.

1 1910.
,, 1200.
„ 1500.
„ 1500.
„ 900.
„ 1300.

(*) Volgens het Koninklijk besluit van 25 December 1855, no. 64, bedraagt het
pensioen, voor ieder jaar kerkelijke dienst in Nederlandsch Indie verrigt in hoedanigheid
a. van geestelijke van den eer s t e n rang f 120; en
b. van geestelijke van den t'w e e d en rang f100.
Eene kerkeluke dienst van minstens tien jaren in Nederlandsch Indite in eene
van 's Landswege bezoldigde geestelijke betrekking vervuld, geeft na verkregen
cervol ontslag , aanspraak op pensioen mitsgaders op vrue terugvoer naar Nederland.
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OVEBLEDEN GEESTELIJKEN.

Sedert de op bladz. 185 van den 26sten Jaarpang van dit Handboekje gedane opgave, is geen berigt , van eenig nieuw sterfgeval

in het dienstdoend personeel ontvangen , terwijl van de gepensioneerde geestelijken A. Grube op 10 Jultj 1871 overleden is.

KERKEN EN KAPELLEN.

In de versehillende deelen van het Apostoliseh Vieariaat
van Batavia waren, volgens de jongste opgave, 43 gebouwen
bestemd voor de uitoefening van de Katholijke godsdienst.
Daaronder waren begrepen 6 gernengde kerklokalen, welke op
onderscheidene afgelegene plaatsen binnen het eiland Java,
door Roomsch Katholijken en Protestanten , tot gemeenschappelijk gebruik waren opgerigt. De overige 37 behoorden aan
de 8 Katholijke statien. 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:
In geval van welbewezen ongeschiktheid ter zako van ziels- of ligchaamsgebreken
kan, volgens Koninklijk besluit van den 2den Mei 1869, no. 8, ook pensioen worden
verleend bij een minimum-diensttud van v iJ f jaren.
De hier bedoelde kerkelijke dienst wordt gerekend aan to vangen:
a. voor geestelijken, die uit Nederland zijn uitgezonden, ter vervulling van vacaturen in het bezoldigd personeel, van af den dag hunner aankomst in Nederlandsch Indie; en
b. voor de aldaar in kerkelijke bediening toegelaten geestelijken, die niet van
's Landswege bezoldigd ziju, van af den dag, waarop zij onder het bezoldigd
personeel zUn. aangenomen.
Onder den diensttijd , die met pensioen vergolden wordt, wordt niet berekend:
a. de tijd met verlof buiten Nederlandsch Indie doorgebragt;
b. verloftUd voor langer dan zes maanden binnen Nederlandsch Indie toegestaan ; en
c de tijd , uithoofde van berispelijk gedrag, op wachtgeld of onder suspensie
doorgebragt.
Is het sub a bedoelde verlof tot herstel van gezondheid verleend, dan wordt daarvan de heeft, doch in geen geval meer dan een jaar, voor de berekening der geldende dienstjaren toegelaten.
De geestelijke, die , v6Or zun vertrek naar Indie , in Nederland eene kerkelijke
bediening heeft bekleed , welke met pensioen vdrgolden wordt, kan, na zijne
terugkomst , aanvraag doen ter verkruging van dat pensioen, op den voet van het
Uij Koninklijk besluit van den 5den Mei 1838 (8 t a a t sbl a d no. 14) vastgesteld
reglement.
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Station.
Standplaatq en.

Batavia.
Samarang,
Ambarawa.
Djokdjokarta.
Soerabaija.
Padang op Sumatra
Soengeislan op Banka
Larantoeka op Flores

Getal,
Kerken. Kapellen

Patronen

H. Maria Hemelvaart

.

1

„ Joseph

..

.

1

.

•

(*)

„ Martinus

2
1
1

I

)7

1

2

„ Franciscus Xaverius .

1

)1

)7 Maria Onbevl. Ontv.
.
„ Dominicus . .

5
)7
9 (*) 12 (t)

.

„

Maria Boodschap .

Totaal

19

18

BOOMSCH KATHOLIJKE BEVOLKING.

Naar de jongste opgave, loopende tot het jaar 1870, bedroeg
het zielental der Roomsch Katholijken in het Apostolisch Vicariaat van Batavia, mitsgaders het getal der daaronder begrepen
militairen en communicanten , als volgt :
Zielen.

Station.

Batavia ..
Samarang .
.
.
Ambarawa .
Djokdjokarta.
Soerabaija ..
Padang . .
Soengeislan .
Larantoeka (Flores) -1In den Molukschen Archipel , op Celebes en de
Zuid- en Ooster-afdeeling
van Borneo table men -I:

3,640
1,559
2,250
1,417
2,500
1,049
869
11,277

800

Totaal . 25,361

Militairen.

1,289
450
1,460
549
668
651
270
203 (§)

Communicanten.

2,384
1,128
1,540
635
1,362
600
410
1,288

428 Niet opgegeven.
5,968

9,417

(*) De kerk was in aanbouw. Inim qqehen word eon der zalen van hot fort of wel
het schoollokaal des Zondags als kerk gehrmkt.
(t) Doze bedehuizen zip govosti o;d op de oilanden Timor, Flo res en
Andonara.
(¢)Dit gets! is dat ter telling van het jaar 1869. De opgave over 1870 was nog
niet geechied.
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Er waren, in gemeld jaar, gedoopt en het getal cler herkelijk
huwelijken had toen bedragen, als volgt:
Station.
Gedoopten. Ingezegeude huwelijken.
Batavia . .
170
30
Samarang .
175
6
Ambarawa .
144
2,
Djokdjokarta
3
91
Soerabaija .
159
Padang . .
3
46
Soengeislan.
25
Larantoeka.
284
19
1 ngezegende

•

^

Totaal . 1,094
61
Onder de eijfers der gedoopten zijn niet begrepen die in de
Gouvernementen van Celebes, Macasser en onderhoorigheden en
der Molukken, alsmede van andere plaatsen in de versehillende
gewesten, alwaar de herderlijke zorg , door geniis aan geesteltjken, wordt ontbeerd.

RELIGIEUSE INSTELLINGEN VOOR OPVOEDING EN
ONDERWIJS.

Sedert het jaar 1856 is op Java een tak der geestelgke vereeniging, URSIILINEN genaamd, gevestigd, welke aldaar achtereenvolgens drie gestiehten heeft gevestigd, bestemd tot het geven
van eene besehaafde opvoecling , met meer nitgebreid en gewoon lager onderwijs, aan meisjes.
Het eerstc gestieht, in 1856 te Noordwijk (Batavia) opgerigt,
bevat een pensiOnaat voor jonge jufvrouwen van den vermogenden stand, hetwelk in een bloeijenden toestand verkeert.
Het tweedy gestieht ? in 1859 te Weltevreden (Batavia) opge
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rigt, bevat eene koEft- en dagschool voor meisjes uit den gegoeden stand. Bjj dat gesticht is eene bijzondero school geplaatst, waarin gratis onderwijs wordt gegeven aan arme en
verlatene meisjes.
Het derde gesticht werd in 1863 te Soerabaija opgerigt. Het
bevat eene dagschool voor meisjes.
In den jare 1862 is te Soerabaija een tak der geestelijke vereeniging van BROEDERS VAN DEN H. ALOYSIIIS VAN GONZAGA
gevestigd. Deze vereeniging bestuurt aldaar een instituut van
onderwijs en opvoeding voor jonge lieden van den beschaafden
stand.
In den loop van 1870 zijn eenige geestelijke zusters in het
Roomsch Katholijk weeshuis te Samarang werkzaam gesteld ,
welke zich vooral met het onderwijs en de opvoeding der
vrouwelijke weezen helasten en zich daarin bijzonder onderscheiden. De orde en tucht in dat gesticht worden door het
toezigt flier zusters beter gehandhaafd.

ROOMSCH KATHOLLIKE INSTELLINGEN VAN LIEFDADIGHEID.

Gestichten.
1 .. Het voor geheel Nederlandsch Indie dienende Roomsch
Katholijk weeshuis to Samarang, waarin, gedurende het jaar
1870, 245 weezen zijn verpleegd.
2°. De Roomsch Katholijke weeshuizen te Blinjoe en to SoengeisIan, voor kinderen van Chinesche Christenen op het eiland Banka.
3°. Het Ii. Vincentius-gesticht voor verlaten Christen kinderen
to Weltevreden (Batavia) , waarin, gedurende het jaar 1870, 26
meisjes verpleegd zijn , wier opvoeding bleef toevertrouwd aan
do geestelijke zusters (Ursulinen).
Doze inrigting verleende ook onderstand aan 14 bejaarde en
gebrekkige lieden.
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Instellingen voor bedeelden.

De Roomsch Katholijke kerk- en armbesturen op de vestigingsplaatsen der statien , zijn belast met het bedeelen der arme
Loden van hunne kerk.
Te Batavia, Samarang , Soerabatja en Padang zijn vereenigingen
gevestigd van den H. Vincentius van Paulo, welke schamele armen
ondersteunen.

APOSTOLISCH V1CARIA AT.
VAN

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

Tot in de zeventiende eeuw behoorden de Curacaosche eilanden aan Spanje en maakten deel nit van het toenmalige bisdom
van Coro in Venezuela op de Amerikaansche kust. Bij verdrag
van den 2lsten Augustus 1634, ging Curacao over aan de Nederlanders. Van toen of was de uitoefening der Katholijke godsdienst aldaar verboden en lien 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 ; (loch eerst
in het begin der achtiende eeuw gelukte het aan de Katholijken in de hoofdplaats Willemstad den hedehuis to verkrUgen ,
(*) Bet Franseh gedeelte van het eiland St Martin is keekeluk onclerhoorig
aan het in 1850 opgerigte hisdom van Basse-Terre op het eiland G u adeioup e.
Het heeft een Pastoor en eon Vicaris en vonnt eene parochie tinier kerk to M ari got is gevestigd.
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hetwelk tot in het jaar 1827 de eenigste static voor Curacao en
de daaraan onderhoorige eilanden is geweest.
In 1842 werd het tegenwoordig Apostolisch Vicariaat van
Curacao ingesteld.
Het heeft sedert 1812-1866 twee Apostolische Vicarissen
gehad , namelijk :
1°. van 1842-1860: Mgr. M. J. NIEUWINDT Bisschop van
Cytrum p. i., die den 12den Januarij 1860 op Curacao
overleed; en
2°. van 1860-1866; Mgr. J. F. A. KISTEMAKER, Bisschop
van Uranopolis p. i., die ter oorzake van aanhoudende
ongesteldheid, in 1866 een eervol ontslag nit zijne betrekking van Apostolischen Vicaris van Curacao gevraagd
en van Z. H. den Pans verkregen hebbende , btj Koninklijk
besluit van den 30sten April 1867 , n°. 74 te rekenen
van den lsten Februarij daar te voren , op pensioen is
gesteld.
Sedert het vertrek van laatstgenoemden Kerkvoogd nit de
kolonie Curacao, word het beheer van het Vicariaat door hem
ad interim opgedragen aan den WelEerwaarden Beer JOANNES
CYPRIANUS SCHERMER, Pastoor der static van den H. Joseph
op Curacao, geboren den 2den October 1815, tot Priester
gewijd in 1844 en van toen of dienstdoenden geestelijke in
het Vicariaat.
De openstaande betrekking van
APOSTOLISCHEN VICARIS

werd vervuld , door de benoeming, bij Apostolische breve van
den 28sten Mei 1869, van
HENRICUS JOSEPHUS ALEXIS VAN EWIJK

die op den 8sten ,Juntj 1869, door Z. H. Paus Pius IX, tot
de Bisschoppelijke waardigheid under den titel van Bisschop
van CAMACO in partibus verheyen en bij Koninklijk
besluit van den 17den Julij 1869, n o. 15, in zijne betrekking,
van Apostolischen Vicaris van Curacao met den titel van
erkeiid is. Hij word den 17den
Bisschop van Camaeo 1. p.
18
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Julij 1827 te Wijk-bij-Duurstede (provincie Utrecht) geboren. —
den 10den Juntj 1851 tot Priester gewtjd , — den 26sten Julij
1869 in de Metropolitaansche kerk te Utrecht tot Bisschop geconsacreerd, — en had sedert 30 Junij 1856 onderscheidene
kerkelijke betrekkingen in de diocees van Utrecht bekleed , na
te voren in de Engelsche missie van de Kaap de Goede Hoop
dienst to hebben gedaan. Na zijne consacratie heeft hij te
Borne de opening en een gedeelte der werkzaamheden van het
Oekumenisch concilie bijgewoond, is vervolgens naar Nederland
teruggekeerd, van daar naar zijn Vicariaat vertrokken en den
ilden Julij 1870 op Curacao aangekomen.

STATIEN.

Het Vicariaat telt 14 statien met een gelijk getal kerken en
pastorijen , mitgaders 2 kapellen.
De statien zijn gevestigd op de volgende eilanden voor het
daarbij vermelde, op 1 Januarij 1869 aanwezig getal Katholijken :
6 op CURACAO
2 ,, BONAIRE
3
ARUBA

voor 17,929 zielen.
n
3,665
,, 3,408
1 ,, ST. EUSTATIUS n
25
1 , SABA
488
n
1 ,, ST. MARTIN
611
fl

De 2 kapellen worden aangetroffen te Willemstad op Curacao.
De eene dient voor het institunt der Zusters van Liefde en
de andere voor het door die Zusters bediend wordende gasthuis aldaar.
Twee van de drie statien op Aruba waren tijdelijk onder ben
pastoor gecombineerd.
De namen der 14 statien, met het jaartal van ieders stichting
en het getal der naar de telling van 1865 aanwezige communicanten , zijn als volgt :
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Stati e n.

Communicanten.

Stichting.

CURACAO :

H. Anna.
„ Joseph
„ Rosa.
„ Maria.
„ Willibrordus.
• Petrus.

1704. (1)
1829.
1839.
1847.
1849.
1849.

2,982.
730.
1,200.
769.
406.
307.

1827.
1858.

1,180.
285.

BONAIRE :

H. Bernardus.
„ Martinus.
ARUBA :

H. Franciscus.
„ Anna.
„ Maria.

1827 .
1830.
1861.

(2)

285.
318.
215.

ST. EUSTATIUS :

H. Eustatius.

1841.

68. (3)

H. Paulus

1854.

70.

1841.

60.

SABA :

ST. MARTIN :

H. Martinus.

De bevolking van CURACAO bedroeg op den laatsten December 1871:
7,149
21,319. Ned. Hervormden
Curacao
550
3,870. Methodisten
Bonaire
4,185. Roomsch Katholijken 27,546.
Aruba
916.
2,820. Israeliten
St. Martin
2,084.
St. Eustatius
1,883.
Saba
--Mannen 16,479 36,161.
. 36,161
Totaal .
Vrouwen 19,682
(1) Bet jaar der stichting is niet met zekerheid bekend.
(2) Doze twee statien zijn tijdelijk gecombineerd.
(a) Dit getal is sedert 1805, door verhuizing naar elders, veel verminderd.
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DTENSTDOENDE GEESTETAIKEN.

Het personeel der voor de dienst van het Vicariaat benoodigde geestelijken was in 1864 bepaald, als volgt :
Apostolisch Vicaris,
1 Secretaris.
13 Pastoors.
10 Kapellaans.
Dit kader is eehter niet voltallig gekomen.
Het getal der uit de koloniale kas bezoldigde geestelijken
is laatstelijk , bij Koninklijk besluit van den 28sten Januartj
1862 , no . 65 bepaald op 14; van welke er 1 tot den eersten
en 13 tot den tweeden rang behooren.
De bezoldiging, bij de Koninklijke besluiten van den 22sten
Julij 1857, no. 66 en 27 Mei 1860, n°. 55 bepaald, bedraagt
1°. voor den Kerkvoogd, als geestelijke van den eersten rang 7
f 2,500, met eene vaste toelage van f 1,500 'sjaars ; en
2°. voor ieder der 13 geestelijken van den tweeden rang
(Pastoors) f 1,200 'sjaars.
.Ieder dezer geestelijken verkrijgt bij het aan hem toekennen
der voor zijne betrekking bepaalde jaarwedde, voor cons, eene
som van f 250, als vergoeding zijner overtogtskosten, alsmede
eene gratificatie van twee maanden van die jaarwedde, als
tegemoetkoming in zijne urtrustingskosten.
Tot dusver is aan de betrekking van Kapellaan nog geene
bezoldiging van 's Landswege verbonden.
Van de organisatie des Vicariaats , door den in Julij 1870
te Curacao aangekomen Apostolischen Vicaris te bewerkstelligen , was, bij het afdrukken van dezen Jaargang van dit
Handboekje, nog geen berigt ontvangen.
De dienstdoende geestelijken, die, naar de laatst gedane opgave, als Pastoor of Kapellaan tot het Vicariaat , behoorden, zijn
de volgende priesters, achter wier namen men hetjaar hunner
geboorte , dat van hunne priesterwijding en dat van hunne
indiensttreding in het Vicariaat vindt vermeld.
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Geboren.
Geestelijken.
1812
1. H. Fornar.
1815
2. J. C: Schermer.
1826
3. B. T. J. Frederiks.
1825
4. S. J. J. Nieuwenhuis.
1827
5. F. E. C. Kieckens.
1827
6. J. te Welscher.
1819
7. H. de Vries.
1823
8. P. J. T. Kock.
1824
9. F. J. van Blarcum.
10. J. te Riele.
1828
11. A. Schoonen.
1830
12. C. Blommerde.
1837
13. M. Bongers.
1832
14. C. A. Meijer.
1820
1833
15. J. P. Berentzen.
1831
16. C. Schrauwen.
17. H. C. C. van den Heijligenberg. 1833
1843
18. L. Mulder.

G evv ijd.
18
1844
1849
1849
1850
1851
1852
1852
1852
1852
1854
1860
1861
1861
1857
1855
1866
1867

In dienst
getreden.
1844.
1844.
1849.
1849.
1850.
1851.
1852.
1852.
1852.
1852.
1854.
1860.
1861.
1861.
1864.
1869.
1871.
1871.

GEPENSIONEERDE GE ESTELUKEN.

De na genoemde geestelijken waren, in het jaar 1871, in
het genot van het aan hen , wegens verrigte kerkelijke dienst
in de kolonie Curacao, verleende pensioen (1) , sedert het jaar,
(1) De berekening der pensioenen van de geestelij k e n in de kolonie C ur a ao gesebiedt op den voet van het reglement op het verleenen van pensioenen aan burgerl ijk e ambtenaren aldaar, vasigesteld bij Koloniale verordening van den 16den Julij 1867 (K oloniaal blad no. 2 van 1868).
De voornaamste bepalingen luiden als volgt :
Burgerlijke ambtenaren hebben, ua bekonien ontslag , regt op pensioen,
wanneer zij:
a. t w i n t i g koloniale dienstjaren hebben;
b. door ambtsverngtingen , of ten gevolge daarvan , voor de actieve dienst
ongesehikt zijn geworden.
Ook kan het pension vroeger dan den in litt. a. bepaalden diensttijd wor-
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voor ieders naam vermeld, en tot het bedrag, bier onder,
achter de door hen in het Vicariaat bekleede betrekking,
opgegeven.
f 497.71
Kapellaan.
1861. L. van Lommel.
" 408.00
Pastoor.
1864. J. Willems.
„ 672.00
1865. B. Smit.
480.00
1866. J. J. A. P. F. S. Ledel.
1867. Mgr. J. F. A. Kistemaker. Apost. Vicaris. „ 800.00
420.00
Pastoor.
1871. J. van Gastel.
17

„

OVERLEDEN GEESTELIMEN.

Sedert de op bladz. 196 van den 25sten jaargang van dit
flandboekje gedane opgave, is geen sterfgeval in het personeel
den verleend om bijzondere redenen; loch niet dan met een diensttijd van
ten minste t w a alf jaren. (Art. 3).
De diensttijd wordt gerekend aan te vangen met den dag, waarop de ambtenaar in het genot van zijne bezoldiging is gesteld.
De diensten in Nederland, hetzij in burgerlijke betrekking, hetzij bij de
land of zeemagt bewezen, worden medegerekend near den maatstaf van twee
Nederlandsche dienstjaren voor d 6n koloniaal dienstjaar , mits zoodanige diensten, volgens die in Nederland bestaande verordeningen, bij de berekening
van bet pensioen aldaar,, iri toerekening zouden worden gebragt. (Art. 4).
Het pensioen van een ambtenaar bij 20jarige dienst is gelijk aan de ilea
van zijn activiteits tractement , met dien verstande dat bet pensioen nimmer
minder dan f 250 zal bedragen. Voor ieder dienstjaar meer wordt het pensioensbedrag verhoogd s met 1130; zullende die verhooging, voor dienstjaren boven
de 30, niet meer in aanmerking komen. (A r t. 9).
Wanneer het pensioen wordt verleend voor de vervulling van den bepaalden
diensttijd van 20 jaren, ondergaat het voor diensttijd in art 9 sastgestelde
pensioen, eene vermindering van 1/20 gedeelte voor elk ontbrekend jaar,
In geen gavel nobler bedraagt bet pensioen eens ambtenaars, die door ambtsverrigting voor de actieve dienst onbekwaam is geworden minder dan de helft
van het bij art. 9 vastgestelde pensioen. (A rt. 10).
In geen geval zullen er hoogere pensioenen toegekend worden dan van
f 3,500 's jaars. (A r t. 11).
Alle burgerlijke ambtenaren zijn verpligt, ten behoeve der Koloniale kas,
een gedeelte hunner wedde of belooning bij te dragen.
D eze bijdrage bestaat in eene korting van 8 percent der wedde of belooning. (A r t. 15).
In buitengewone gevallen , waarin bij deze verordening niet is voorzlen,
of waaromtrent hare bepalingen geacht kunnen worden geen billijken maatstaf
tot vergelding van diensten, door burgerlijke ambtenaren bewezen, op te
le y eren wordt bij afzonderlijke verordening voorzien. (A r t. 25).

199
der dienstdoende geestelijken van dit Vicariaat bek end geworden.

REL1GIEUSE INSTELLINGEN.
VAN

LIEFDADIGHEID ONDERWIJS EN OPVOEDING.
Sedert het jaar 1842 is te Willemstad op Curacao gevestigd
een huffs van Zusters van liefdadigheid , van uit de congregatie
te Rosendaal in Noordbrabant , behoorende tot den derden regel
van den H. 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 Curacao;
b. verschilende scholen voor lager onderwijs op Curacao 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.
Het bovenvermelde 76-tal zusters was op 31 December 1869
werkzaam , als volgt :
46 op de verschillende scholen op Curacao;
19 in het gasthuis en 3 in het Lazarus en krankzinnigen
gesticht aldaar.
4 op Bonaire; en
4 op Aruba.
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APOSTOLISCH VICARIAAT
VAN
S

IJRINAME.

Dit Vicariaat bevat geheel Nederlandsch Guiana in het floordelUkste 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
plants gehad hebbend overlijden van Mgr. GERARDUS SCHEPERS , Bisschop van MILLIPOTAMOS 7 in partibus infidelium 7 vacant,
word van of dat overlUden ad interim waargenomen door den
Hoog Eerwaarden Heer Stephanus Henricus Antonius Meurkens,
doch is in 1865 weder vervuld , door de benoeming van
JOANNES BAPTIST SWINKELS,

die den 14den April 1810 to Helmond in Noordbrabant geboren en
den 20sten September 1834 tot Priester gewljd word. HU is in 1865
door Z. H. Paus Pius IX tot voornoemde betrekking benoemd
en als zoodanig bij Koninklijk besluit van den 20sten September
1865, n°. 71, erkend geworden. In datzelfde jaar werd hij door
Z. H. Paus Pius IX verheven tot de Bisschoppelfte waardigheid , onder den titel van Bisschop van AmoRium , in partibus infidelium. Hij is den 15den October 1865, in de algemeene hulpkerk
van St. Joseph to 's Hertogenbosch , tot Bisschop geconsacreerd,
Het Vicariaat telt 5 statien , in welker kerken of kapellen
door de daaraan verbonden geestelpen dienst wordt verrigt.
Bovendien doen die geestelijken dienst in daartoe ingerigte
localen op een aantal plantagien.
De stati6n 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.
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1 op het etablissement Batavia, in de rivier COPPENAME ; bestemd ter verpleging der Boassie-besmettelingen, met eene
in 1836 gestichte kerk, aan den H. Bochus toegewijd.
1 op CORONIE aan de zeekust (Opper-district Nickeric), met
eene in 1843 gestichte kerk aan de H. Maria toegewijd.
1 in de divisie BENEDEN-COTTICA , met eene kapel op de
plantagie Estherrust in de Warappa-Kreek.
Het personeel der dienstdoende geestelijken was naar de
laatste opgave zamengesteld uit:
1 Apostolischen Vicaris ; en
9 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°. 70,
bepaald tractement van f 5,300 'sjaars; en
als geesteltjken van den tweeden rang: een 5tal priesters,
ieder met een tractement van f 1,500 'sjaars.
Dit personeel geniet to zamen eene toelage van f 1000
voor huishuur.
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 kolonle,
P. Donders.
J. Romme.
G. Luyben.
G. A. Verbeek.
A. Bossers.
E. Odenhoven.
J. P. A. van Mens.
A. J. van Koolwijk.
W. van Vlokhoven.

1809.
1832.
1832
1820.
1825.
1842.
1832.
1836.
1834.

1841.
1856.
1857.
1845.
1848.
1867.
1858.
1863.
1860.

1842.
1863.
1866.
1866.
1867.
1868.
1869.
1869.
1870.
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GEPENSIONEERDE GEESTELIJKEN.
De nagenoemde geesteltjke was, in het jaar 1872, in het
genot van het aan hem, wegens verrigte kerkelijke dienst in
de kolonie Suriname, verleend pensioen (1) , sedert het jaar,
voor zijn naam vermeld, en tot het bedrag,hier onder, achter
de door hem in het Vicariaat bekleede betrekking, opgegeven:
1870. Th. Kempkes. Pastoor. f 570.00.

OVERLEDEN GEESTELIJKEN,
J. B. van der pia, geestelijke van den 2den rang, te Paramaribo (Suriname) overleed aldaar den 15den July 1872.

Te Paramaribo is een gesticht der Zusters van Lie/'de, die
scholen en een weeshuis bedienden.
(1) De berekening dezer pensioenen geschiedt op deli voet van het pensioenreglement voor de burgerlijke ambtenaren in de kolonie Suriname vastgesteld. (Zie bladz. 502 en 503 van den A c htti end en J a a r g an g van dit
Ilandboekje.

TWEEDE HOOFOSTUK.

STATISTIEW F1NANCIELE , GESCHIEDKUNDIGE

EN

ANDERE BIJZONDERHEDEN,
BETREFFENDE

KERKELIJKE ZAKEN.
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STAAT der BEVOLKING van het Koningrijk

der

NEDERLANDEN

op 1 Januarij 1872.

Zielental.

AANMERKINGEN.

PROVINCIEN.

Mannelijk

Vrouwelijk

geslacht.

geslacht.

Totaal.

Noordbrabant ,,

185

218,002

217,260

435,262

Gelderland . ..

116

219,893

216,136

436,029

Zuidholland ..

193

346,132

368,114

714,246

.

134

284,790

306,548

591,338

Noordholland

Het in dezen staat vervatte zi el e nta 1 is ontleend nit de daarvan, bij de
verslagen van den toestand der provincien over 1871, gedane opgave, zamen-

Zeeland

. .

112

89,404

92,128

181,532

72

85,854

89,183

175,037

gesteld gedeeltelijk naar den stand van de heiolkingsregisters der gemeenten op
31 December 1871, en gedeeltelijk naar de nitkomsten van de onder dagteekening

Utrecht .

.

van 1 December 1869 gedane a lg emeene volkst ell in g, welker nitkomsten
bij het opmaken van dezen staat nog niet in naar geheel waren bekend gemaakt.

43

149,029

151,228

300,257

61

130,782

125,899

256,681

Groningen

57

112,925

115,958

228,883

Drenthe

33

55,164

51,549

106,713

125

114,150

111,202

225,352

Friesland .
.

Overijssel

Limburg .

De werkelijke bevolking op 1 Januarij 1872 verdeelde zich:
in 2,241,713 of 61,4 a,,, Protestanten.
ir 1,327,727 ii 36,4 o/
it

1 1 Januarij 1872

1131

1,806,125

1,845,205

3,651,330

1131

1,831,744

1,854,526

3,686,270

Totaal
1

r,

1871

1 Meerder .

II

Minder . .

II

II

ll

II

Verschil
25,619

9,321

34,940

81,890 ii 2,2 a j,„ Anders gezinden.
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STAAT van het getal der LANDvERHuizERs
over

ZEE

vertrokken

uit het Koningrijk der

NEDERLANDEN

in den jare 1871.
41111••11111111

HOOFDEN VAN HUISGEZINNEN

MEDEGENOMEN

en

KLASSE.
PERSONEN.

OP ZICH ZELF STAANDE PERSONEN.
..............■••

AANMERKINGEN.

PROVINCIEN.
gi
p=i

,-x El
-,:i

.9

15 75

V,

en

C.
8

w1

U .4

•

Fi

821
g -...

C

,Ti,

.t...-

0

ri

0

:4

en
...
4,
,,

li
o
a,
..W
a,

15
pa

0

0
0

4.,
.0

0

.4

A

Noordbrabant .

11

1
4

0

2

u

n

1

42

n

e

45

5

5

35

II

16

31

1

93

71

230

3

462

Gelderland .

.

117

1

II

1

37

11

2

158

24

106

28

Zuidholland

.

44

n

e

2

3

1

n

50

2

33

15

II

25

76

a

151

101

1

1

2

4

4

1

114

43

60

11

11

30

77

4

225

60

1

11

5

4

II

II

70

6

44

20

II

37

100

1

208

1

a

11

II

1

p

p

2

II

1

1

II

a

a

a

2

Noordholland .
Zeeland .

.

Utrecht ,

.

Friesland

.

14

11

11

1

1

II

II

16

11

16

u

ii

10

34

a

60

Overijssel

.

8

II

II

3

3

u

u

14

6

7

1

II

4

14

a

32

Groningen .

49

II

2

10

12

II

II

73

2

62

9

II

27

82

a

182

Drenthe.

13

II

II

24

n

1

11

38

5

23

10

11

24

78

1

141

De meeste landverhuizers zijn tot verbetering van bestaan vertrokked.
Under de vertrokkenen telde men: 6 aoomsch Katholijke geestelijken , 2 Studenten en 4 Onderwi.jzers en
Onderwijzeressen.
Gedurende het tijdvak van 1846-1870 bedroeg het
getal der over zee vertrokken LANDVERHUIZERS :
Hoofdeu van huisgezinnen en op zich zelf
staande personen :
•
Protestanten . .
Katholijken • .......
Oud-Bisschoppelijke Klerezy. .
Israelites. . ...... .
Niet genoemden . • . • • .

16,581
Medegenomen :
Vrouwen

Limburg

1

.

11

II

II

25

II

11

26

1

23

2

II

10

52

a

88
._....—

Totaal

.

410

3

3

49

132

6

3

606

94

380

132

H

254

774

10

1644

12,753
3,335
2
220
271

. .
Kinderen . .
Dienstboden •

.
.
.

7,578
24,133
323

Totaal

•

32,034

.

48,615
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ZIELENTAL der

GODSDIENSTIGE GEZINDTEN* in

Nederduitsch-

het Koningrijk der NEDERLANDEN , op 1 Januarij 1872.

Waalsch- Engelsch- Schotsch-

Angli kaansch

PROVINCIEN.

II ersteld e

Episcopalen.

liervormden.

Noordbrabant .

Evangelisch

.

Gelderland

Christelijk

lloops-

Re mon-

Hero-

gezinden.

stranten.

hutters:

45,475

228

10

11

9

685

11

9I

56

2

4,147

259,836

584

38

II

4

2,615

110

638

148

16

5,988

186

87

250

13,644

462

1,163

3,638

6

12,171

230

11

227

33,702

9,003

17,250

1,536

41

6,683

It

2

919

29

332

2

u

9,407

46

2,226

142

569

337

255

2,435

3

994

162

16,146

78

11

15,799

9

1,534

254

2,983

63

1

9,950

9

2,008

12

5,339

1

ii

24,435

11

9,870

0

8

Zuidholland .

.

489,561

3,398

Noordholland

.

321,426

3,331

Zeeland ....

123,620

268

78

Utrecht

.

102,731

520

23

Friesland

239,376

137

2

11

161,755

191

10

1

174,911

137

2

II

88,048

5

II

53

11

343

33

367

7

126

2

1

40

364

12

30

27

Overijssel .

.

Groningen

..

Drenthe
Limburg

..

,

.
.

...
i

.

3,396

i

I

............+1

1 op 1 Januarij 1872

2,010,135

I

8,925

581

142

592

59,034

10,250

44,911

5,928

321

100,891

9,803

374

97

575

54,608

9,931

42,162

5,326

331

65,728
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45

17

4,426

319

2,749

u

35,166

Totaal
ri

A fgescheidenen.

Lutherschen.

1

ir

Vermeerderd .

1860 (*)

.

1,817,991

192,144

60

Versehil
Verminderd

87 8

11

11

10

II

..........
(*) Naar de work el ti ke be volkin g, blijkens de uitkomsten van de vierde algaJaargang van dit II andboe kj e.)

....-..._

meene tienjarige volkstelling op 31 December 1859. (Zie bladz. 186 \ an den Achttienden
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ZIELENTAL der

PROVINCIEN.

211

GODSDIENSTIGE GEZINTTEN

Totaal
Oud
der
Roomsch
Bisschoppelijke
Protestanten.
(Zie de vorige Katholijken.
Klerezy.
bladzijde.)

Noordbrabant

50,747

382,338

Gelderland .

269,977

Zuidholland .
Noordholland

in hetIningrijk der NEDERLANDEN , op 1 Januarij 1872.

524,566
393,429

Nederduitsche

Portugesche
Totaal
Ongenoemden.

Grieken..:

generaal.
Israeliten.

1

11

2,137

3

36

435,262

160,620

224

11

5,072

30

106

436,029

172,500

1,248

16

12,706

280

2,930

714,246

160,229

3,006

11

30,866

3,204

604

591,338

11

546

1

180

181,532

Zeeland .

134,678

46,126

1

Utrecht .

109,284

62,601

1,427

11

1,654

12

59

175,037

Friesland .

272,697

24,810

1

11

2,187

12

550

300,257

Overijssel

176,741

75,865

3

1

3,814

21

236

256,681

Groningen

206,862

17,201

2

11

4,516

11

302

228,883

Drenthe .

98,726

5,452

1

11

2,386

148

106,713

Limburg .

4,006

219,985

11

1,355

11

6

225,352

2,241,713

1,327,727

5,914

17'

67,239

3,563

5,157

3,651,330

2,006,926

1,229,092

5,394

32

60,850

3,040

3,635

3,308,969

234,787

98,635

520

II

6,389

523

1,522

342,361

11

11

i op 1 Januarij 1872 (*)
Totaal 1
l ,, 1 „ 1860

Verschil

i

Vermeerderd . .

I Verminderd . .

(*) 'Lie de coat op de twee vorige bladzijden.

ll

II

II

32

11

I
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VERHOUDING der GODSDIENSTIGE GEZINDTEN naa

Laar ZIELENTAL , in den voorgaanden staat vervat.

Getal op de 1000 zielen der geheele bevolking c Januarij 1871.
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AANMERKINGEN.

N

4:1
c

p_,
'.

C

Noordbrabant.

.

106

0

2

0

0

0

9

117

878

0

5

0

.

.

596

0

6

1

0

0

14

617

370

1

12

0

Zuidholland .

.

690

0

20

2

5

0

20

737

241

2

19

1

Noordholland .

.

551

0

72

29

3

0

11

666

271

5

57

1

Gelderland.

Zeeland.

.

.

.

685

0

7

2

0

0

49

743

254

0

3

0

Utrecht.

.

.

.

588

0

13

3

2

1

13

620

363

8

9

0

Friesland .

.

.

814

0

3

55

0

0

38

910

82

0

7

1

Overijssel .

.

.

636

0

7

12

0

0

31

686

298

0

15

1

Groningen.

.

.

782

0

10

23

0

0I

93

908

71

.

.

.

841

0

Limburg .

.

.

15

0

De betrekkelijke verhouding der godsdienstige gezindten
was op 1 Januarij 1860, naar de uitkomsten der vierde
algemeene volkstelling op 31 December 1859, op de
1000 zielen der werkelijke bevolking (zie bladz. 186 van
den A chttien den Jaargang van dit H and b o ekj e)
als volgt :
ederduitsch . . 549,
Nederduitsch
549,4
Waalsch . .
3,0
552,5 zielen.
3,
Hervormden Engelsch . . .• 0,1
Schotsch . . .
0,0
0,2
Anglikaansch Episcopalen .
Evangelisch . . 16,5 1 19,5
Lutherschen 1 Hersteld Evangelisch 3,0
12,7
Doopsgezinden
1,6
Remonstranten
0,1
Hernhutters ......
19,9
Christelijk Afgescheidenen ..

l

II

)

11

11
11

II

II

Drenthe

21
0
. . 606,5
Totaal Protestanten
371,4
Roomsch Katholijken
4
3
0
48
0 i 82
930
0
22
0
. 1,6
Oud-Bisschoppelijke Klerezy . .
Grieken . . . . . ...... . 0,0
0
0
3
0
976
0
18
6
0
0
srae1 Nederduitsche .
18,4 f
Iliten
19,
9 : 14
1
Portugesche .
1,0
On enoemden
. ..
.
g
364
2
25
614
19
12
0
2
19
1
Algemeen totaal
. . 1000,0
1.

Het geheele Rijk.

556

0

11
11
II
11

11

11
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BEVOLKING VAN NEDERLANDSCH OOST-IN DIE
in het laatst van 1870.

De gezamenlijke bevo/king der Nederlandsche bezittingen in
werd in het laatst van het jaar 1870 geschat,
to weten:
OOST-INDIE ,

Zielen.

Op Java en Madura . .
,, de buitenbezittingen. .
Sterkte van het Nederlandsch leger . .

. 16,452,168
6,001,432
.
29,131
.

Totaal . . 22,482,731
Daarvan waren:

Op I Buiten
..—........._ .......r.
Java en Madura.

27,585
Europeanen en hunne afstammelingen
7,956
Chinezen
85,020
174,540
Arabieren . ..
4,917
7,804
9,139
Andere vreemde Oosterlingen .
6,470
Inlanders
16,233,100 5,897,069
16,452,168 6,001,432
Het leger telde:
Europeanen .......
. 13,576
521
.
Afrikanen , .. . .....
.
820
Amboinezen ...
. 13,824
Inlanders (waaronder 7 officieren) .
383
Pupillen
29,131
Te zamen ----Totaal-Generaal . . 22,482,731
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Het Europeschc gedeelte des legers telde :
1,264 officieren.
12,312 onderofficieren en manschappen.
Onder deze getallen waren niet begrepen :
officieren
136 met verlof buiten Nederlandsch Indie.
2 gedetacheerd in Nederland, en
11 voor memorie gevoerd.
Onderofficieren en manschappen
I gedetineerd militair ; en
107 voor memorie gevoerd.
Naar den laudaard onderscheiden de voormelde getallen (1264
en 12312) zich in :
Onderofficieren
Officieren,
en
manschappen.

Nederlanders , buiten Indie geboren
Luxemburgers .
Belgen

1,087

8,227

2

14

77

357

50

1,105

Oostenrijkers en Hongaren.

2

45

Zwitsers

5

1,397

Franschen

,,

79

,,

111

Duitschers

Andere Europeanen
Blanken in N. Indie geboren .

83
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Kleurlingen

35

757

Totaal . . 1.264

12,312
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De Europeanen en hunne afstatmelingen verdeelden zich in:
Mannen. Vrouwen. Kinderen.
6,905
1,962

. 9,157
Op Java en Madura . .
de buiten bezittingen. . . . 2,405
Bij het leger ....... . 13,576
79

11

11,498
3,589
17

25,138
8,867
15,087
-----__ .....r----.,---....—_----49,092
.
25
Niet opgegeven naar het geslacht. .
Totaal . . . 49,117
De voormelde Europesche berolking , met uitzondering van het
leger, onderscheidt men in die, welke zijn geboren :
Mannen. Vrouwen. Kinderen.

in

. ) 6,232
Nederlandseh Indie .
1,300
2 , 272
Nederland of elders nit Nederlanders <
1 344
653
Buiten Nederland. .
i
63

5,612
1,419
1,
102
270
11

10,278
2,504

10,864
698

8,437
430

14,037
1,050

11,562

8,867

15,087

i

Niet opgegeven

Niet opgegeven naar het geslacht . .

.

35,516
25

Totaal. .. . 35,541

818
23
402
12
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Op Java en Madura telde men behalve de Europesche bevolking :
Mannen. Vrouwen. Kinderen.
Chinezen .
51,268
48,805
74,467
Arabieren . . . •
2,586
1,892
3,326
Andere vreemde Oosterlingen
2,655
2,294
4,190
Inlanders ...
4,284,122 4,815,056 7,133,922
A

4,340,631 4,868,047 7,215,905
- ______—.....--,,----■......____,-Tot aal . . 16,424,583
De ouderdom der Europesehe mannen en vrouwen op Java en
Madura was als volgt:
Van 16-30 jaren
„ 30-45
45-60
Boven de 60
Niet opgegeven .
71

n

71

Totaal .

. 4,033 3,414
. 3,280 2,296
. 1,380
866
.
441
313
.
23
16
.

9,157

6,905

De beroepen der Europesche Pmannen verdeelden zich als volgt :
3,512 in 's lands dienst.
149 „ contract met het gouvernement voor landbouwondernemingen.
920 „ den handel.
2,499 „ andere industri6le vakken.
2,123 zonder beroep , waaronder ;
353 gepensioneerde ambtenaren.
135
officieren.
//
523 gegageerde militairen beneden den rang van officier.
Van deze kategorien waren er respectivelijk 55,12 en 75 in
de Buitenbezittingen gevestigd.
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Het aantal inlandsche christenen , onder het getni inlanders begrepen , bedroeg :
Op Java en Madura.
1
Bantam . .
603
Batavia ..
Krawang ..........7
6
Preanger regentschappen .
30
Cheribon .
124
Tagal
161
Samarang .
387
Japara ..
6
Rembang .
.. . 1,617
Soerabatja .
7
Madura ..
234
Pasoeroean .
6
Bezoeki ..
2
Bajoewangie
301
Banjoemas .
18
Bagelen ...
24
Djokdjokarta .
58
Madioen . ..
552
Kedirie ...
--. 4,144
Totaal
--In de buitenbezittingen.

Sumatra's westkust .
Palembang
Banka
Riouw
Borneo (Zuider- ten Ooster-afdeeling) .
Celebes c. a. (Wester-afdeeling) . .
Amboina
Ternate
Menado
Timor
Totaal .

1,274
3
10 (1)
2
300
17
48,321
197
47,952
21,529 (2)
19,605
---

(1) De R. K. Chin ezen telden in 1870 ruim 400 zielen.
(2) Waaronder ruim 12,000 Roomse h Kat hol ij ken, meerendeels op Flores en overigens ook op Timor en andere eilanden.
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Gedurende het jaar 1870 waren ter kennis van het bestuur
gekomen de volgende oitgelukken , waardoor 3,494 mensehen het
leven verloren hebben :
en
Madura.
225
. .
Door den bliksem getroffen .884
..
Verdronken .......
344
. .
Ten gevolge van het vallen
112
( ttjgers ..
31
krokodillen .
door
Gedood
13
slangen ..
9
andere wilde dieren .
127
Zelfmoord
701
Andere ongelukken
Ongelukken.

Totaal .

. 2,446

buitenzittingen.
25
327
155
155
137
1,
7
51
191
1,048
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BEVOLKING

VAN

NEDERLANDSCH WEST-INDIE

in het laatst van 1870.

KOLONIE SURINAME.

De

BEVOLKING

bedroeg, behalve die van het lepozeic-etablis-

sentent Batavia (1) , de Indiamen (2) en de Itoselineyers (3), op

31 December 1870:
Mannen ,

24,945
Vrouwen : 25,265 50,210

Daaronder waren :
686 (487 mannen en 199 vrouwen) Europeanen ,
29,548 (13723 mannen en 15,825 vrouwen), die, als voormalige
slaven, nog onder Staatstoezigt stonden.
2,351 (1882 mannen en 469 vrouwen) immigranfen.
Het getal TIUWELLIKEN bedroeg 202.
Bij 92 van deze huwelUken zijn 254 kinderen GELEGITIMEERD.
(1) Op het leprozen-etablissement telde men 161 verpleegden.
(2) De I n d i an en, Wier aantal niet met zekerheid bekend is ,
worden geacht een duiz en d t al zielen te tellen.
(3) Ook liet aantal Boschnegers is niet j aist op te gev en. Men
schat hun getal op p. m. 7,000 zielen.
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De

GEBOORTEN

bedroegen :
Mannen. Vrouwen. Totaal.
362
180
182
1,537
743
794
2
2

In echt
Buiten echt ...
Op het leprozen-etablissement

1)

978
60

923
56

1,901
116

1,038

979

2,0 i 7

Totaal leveed geboren
hood geboren ..
Te zamen
De

STERFGEVALLEN

.

beliepen :

.
In de kolonie . .
Op het leprozen-etablissement .

LEVENLOOS

Totaal
geboren .
Te zamen

Het

Mannen. Vrouwen. Totaal.
1,261
1,128
2,389
20
13
7

.

1,274
60
--• 1,334

2,409
1,135
116
56
----1,191
2,525
----

BITRGERREGT word verleend :
aan 97 personen, waaronder- 35 geemanumitteerden,

Van deze personen waren geboren :
in Suriname ..
.
„ Nederland ..
„ vreemde plaatsen.
Op 31 December 1870 telde de

LANDMAGT :

Officieren.
Militairen' . . .
Schuttertj to Paramaribo .
Gewapende burgermagt . .
Reserve-schutters en lastdragers . .

85
4
8

32
24
63

)1

Onder-officieren
Totaal.
en
manschappen.
582
614
461
437
781
718
470

470
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Op 31 December 1869 waren onder de openbare voogdij van
den weesmeester het volgende getal WERZEN :
Vrijgeborenen en gemanumitteerden. . .
. 629
Geemancipeerden of uit geemancipeerden ouders . . 133
to zamen .

. 762

Waarbij kwamen in 1869 .

3

Totaal
. . 765
Van die voogdij werden ontheven door het bereiken
van meerderjarigheid of overlijden ...
.
63
Zoodat op 31 December 1869 onder voogdij bleven :
Vrtjgeborenen en geemanumitteerden . . . . 578
702
Geemancipeerden of uit geemancipeerden ouders' 124
Van de eerstgenoemde 578 werden verzorgd uit eigen middelen 69, ,door betrekkingen of eigen arbeid 351 en door het
Gouvernement 158.
Behalve de 124 geemancipeerde of uit geemancipeerde ouders
geboren wezen , zijn er nog een aantal die onder direct toezigt
van de regering staan.

Op het einde van het jaar 1870 telde de kolonie , behalve
4 bewaarscholen , 55 lagere scholen, van welke 13 openbare of gouvernements en 42 bijzondere scholen.
Deze - 55 lagere scholen telden 5274 leertingen.
Zij waren gevestigd, ten getale van :
23 in het stads district Paramaribo. Daaronder zijn begrepen :
2 openbare- of stads armen-scholen, 2 Moravische broederscholen 4
Roomsch katholijken scholen en 15 andere bijzondere scholen. Het
getal leerlingen dier verschillende scholen bedroeg 2793, van

welke 643 van wege het koloniaal bestuur kosteloos onderwijs
genoten , 1160 de Moravische broederscholen en 749 de Roomsch
katholtjke scholen bezochten.
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32 in de buiten districten. Deze seholen onderseheidt men
als volgt•
11 Openbare of gouvernements scholen met
745 leerlingen.
18 Moravische broederscholen ..
1341
395
3 Roomsch katholijke seholen .
7,

71

Het ZIELENTAL der verschillende godsdienstige gezindten
werd bij de jongste opgave geschat , als volgt:
12,500 Roomsch Katholijken. Daaronder 565 Indianen ,
waarvan 218 gedoopt en 28 kerkeltjk gehuwd zijn.
8,500 Hervormden.
3,300 Lutherschen.
24,385 der Moravische Broedergemeenten. Daaronder 361
Boschnegers.

671 Nederiandsche Israelites
667 portugesche

71

1 321 mannelijke.
350 vrouwelijke.
325 mannelijke .
i 342 vrouwelijke.

9,000 Heidehen.

Het getal der GEDOOPTEN bedroeg :
bij de Roomsch Katholijken

755

„ „ Hervormden

.

„ „ Luthersehen

.

397
2,543

,/ „ Moravische Broedergemeenten .

136
1,255 ,

De gedoopten verdeelden zich bij de

Kinderen en volwassenen

Roomsch Katholijken :

Mannelijke . .
Vrouweltjke .

. 381
. 374
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Hervormden:

Kinderen in echt geboren. .
buiten echt geboren
7/
Bejaarde personen . .

.

91
285
21

Lutherschen :

Kinderen in echt geboren
buiten edit geboren .
17

40
96

Moravische Broedergemeente :

Kinderen
Volwassenen
Het getal der

795
460

BERKELIJR INGEZEGENDE HUWELIJKEN

bij de Roomsch Katholijken . ......
„ „ Hervormden
„ „ Lutherschen
„ „ Moravische Broedergemeente .
Het getal der tot

LIDMAAT AANGENOMEN

bij de Roomsch Katholijken .
„ „ Hervormden ..
„ „ Lutherschen
ff )1 Moravische Broedergemeente .

bedroeg :
.

43
13
3
. 122

beliep :
. Niet opgegeren.
. . 206
37
. 613
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CURACAO

KOLONIE

De

BEVOLKING

EN ONDERHOORIGHEDEN.

bedroeg op 31 December 1870:

Mannelijke.

Vrouwelijke.

Totaal.
21,089

Curacao .

9,662

11,427

Bonaire .

1,737

2,013

4,75Q

Aruba ...

1,839

2,042

3,881

St. Eustatius .

859

1,190

2,049

Saba .

879

984

1,863

1,238

1,612

9,850

16,214

19,268

35,482

St. Martin .
Totaal .

.

Het garnizoen is daaronder begrepen.
Het aantal

GEHUWDE PERSONE11 2 WEDUWENAARS en WEDUWEN

bedroeg op 31 December 1870:
2,073

Curacao
Bonaire .

994

Aruba

501
280

St. Eustatius .
Saba

.

.........

490
327

St. Martin

•■■••• ■■•......

Totaal . . 4,665
De bevolking verdeelde zich wijders:
15
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Naar de

GODSDIENSTIGE GEZINDTEN.

r......

EILANDEN.

Curacao . . . .
Bonaire . . . .
Aruba . . . . .
St. Eustatius ..
Saba ......
St. Martin . . .
Totaal . . .

RoomSeh.
TierKathovormden.
lijken,

B

878

11

6

3,750

3,486

37
1,378
1,341
2,221

,,
629

18
1
„
„,

3,881
2,049
1,863
2,850

7,199

1,179

903

35,482

In
andere

Totaal.

120
522
11

26,201

11

550

21,089

GEBOORTEPLAATS.

W.-Indie.

19,771

543
7
127

St. Martin . .

3,720
3,707
1,897
1,829
2,717

136
25
103

Totaal ..

33,641

941

(4)

Totaal.

157

zelf.

St. Eustatius . .
Saba ......

liten.

1,725

Elders
in de

Curacao .

listen.

3.587

Op het
eiland

Bonaire .
Aruba .....

Isra6-

18,486

Naar de

EILANDEN.

Metho-

In
Nederland.

landen.

343
14

432
9

3,750

15

20

32
6
3
10

3,881
2,049
1,863
2,850

408

492

35,482

10
6

Hieronder begrepen een aantal Methodisten.

21,089
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De Loo p

DER BEVOLKING ,

EILANDEN.

42

Overleden.

Geboren.

j
....
""8

M
Curacao . . ..

gedurende het jaar 1869 was als volgt :

V. G. Totaal. M. G. V, U. Totaal.
VG
M.
' G.
406

404

810

293
63

285
56

578
119

Bonaire . . . .

5

50

49

99

Aruba .....

82
32
29
57

59
24
25
49

141
66
54
106

40
20
12
31

33
19
14
38

73
39
26

St. Martin. . .

9
8
12
9

Totaal . . .

85

656

610

1266

459

445

904

St. Eustatius .
Saba ......

69

BU het sluiten der huwelijken werd het volgende getal tarDEREN GE6CHT :

33
4
6
28

Curacao
„ Bonaire
„ Aruba
„ St. Eustatius .
„ Saba
St. Martin
„

Op

17

12
Totaal

.

Onder de geborenen waren BUITEN ECHT :
Op Curacao ........
„ Bonaire
,, Aruba .......
„ St. Eustatius
Saba ........
„ St. Martin

)1

Totaal

.

.

83

655
45
93
37
15
4
919
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De sterkte van de

was op 31 December 1869:
Onderoffi eieren
Officieren.
en
mansehappen.
12
304
Het garnizoen
De stedelijke schuttertj . . 20
556
De landelijke schutterij :
11
1006
Op Curacao
3
272
„ Bonaire.
LANDMAGT

„ Aruba ..
St. Eustatius.
7 , St. Martin ..
77

Totaal

.

650

5
1
.
2
______
54

30
50
......._
2868

•

Het getal der dienstdoende KERICLEERAARS bedroeg in 1869 :
Katholieke. Protestantsche. Israelitisehe.
10
1
2
Op Curacao. .
2
„ Bonaire .
71
71
2
„ Aruba ..
71
71
1
„ St. Eustatius .
77
17
1
„ Saba . .
,)
77
1
„ St. Martin .
77
71
Totaal

17
---

2
-

1

Het getal der in de INSTELLINGEN van WELDADIGHEID verpleegde personen bedroeg:
a in het door Zusters van Liefde bediende Lazerus- en krankzinnigen gesticht op Curacao, op den 31 December 1870:
4 leprozen en 16 krankzinnigen
b. in het gasthuis en hospitaal moor de amen, mede door Zusters
van Liefde bediend wordende , waren op 31 December 1869
aanwezig 49 personen , in 1870 werden opgenomen 1837
te zamen 232, waarvan 123 herstelden en 72 overleden,
te zamen 195, zoodat op 31 December 1870 aanwezig
bleven 37 personen.
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Het getal der Zusters van Liefde , die op Curacao en onderhoorige eilanden , in de gestichten , op de scholen en ten dienste
der leidende menschheid werkzaam waren , bedroeg op 31 December 1870-76, verdeeld als volgt :
/ in het hierboven sub a vermelde gesticht. .
Op Curacao ''

7)

7) ))

))

1)

b

»

7
15

7)

gesticht van opvoeding en op de ver-

schillende scholen . ..

. 50

„ Bonaire „ de armen scholen . ..

2

„ Aruba

2

7) 7)

DE

77

KUST

))

VAN

.

..

GUINEA.

In deze bezitting heeft geene volkstelling plaats.
Het aantal Europeanen is er gering. Het bestaat uit ambtenaren , kooplieden en schepelingen.
Op 31 December 1870 bedroeg het aantal onderofficieren en
manschappen der vaste bezetting 145.
De onderhandelingen nopens den in 1872 tot stand gebragten
afstand der Nederlandsche bezittingen ter Kuste van Guinea aan
Groot-Brittannie (1) , gaven aanleiding tot ongenoegen bij de inlandsche bevolking en tot mindere belangstelling in het verzamelen der statistieke berigten ; zoodat een en ander oorzaak
Is , dat hier geene verdere statistieke bijzonderheden over het
jaar 1870 kunnen worden medegedeeld.
(1) Bij de wet van den 20sten Januarij 1872 (S t a a tsbl ad no. 6) zijn goedgekeurd de artikelen 1 en 3 van het verdrag tusschen Nederland en G rootBrittannie den 25sten Februarij 1871 door wederzijdsche gevolmagtigden te 's G ravenhage gesloten , waarbij de Koning der Nederlanden aan de Koningin van.
Groot-Brittannie en Ierland overdraagt alle regten van souvereiniteit, jurisdictie en eigendom, welke hij bezit op de Kust van G u i n ea met inbegrip
van alle forten, gebouwen en getimmerten en bijbehoorende terreinen , toekomende aan de Nederlandsche Regering, benevens de aanwezige voorraad geschut, wapenen, ammunitie enz-
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OVE RZIG T der bestanddeelen van de op het

ZEVENDE HOOFDSTUK B

(Departement van Financien) der Staatsbegrooting voor het dienstjaar

1872 toegestane staatsuitgaven ten behoove van de
daarbij betrokken kerkgenootschappen.
A.

EEREDIENSTEN der

PROTESTANTSCHE KERKGENOOTSCHAPPEN.

1°. HERVORMDEN.
a. Xosten van Kerkbestuur,, bepaald op eene rondo
som van
f
b. Plaatselijk dienstdoende kerkleeraars.

40,000.00

Tractementen:

Predikanten
in
100
Noordbrabant .
219
Gelderland . .
Zuidholland . .
280
212
Noordholland .
115
Zeeland . .
86
Utrecht . .
217
Friesland .
81
Overijssel .
131
Groningen .
54
Drenthe ..
18
Limburg .

.

f

•

,,

n
/,
//

•
•

Y
•

I/

.

//

Y
//
•

1513

,,

,,

92,340.00
127,951.27
282,673.00
203,522.00
104,313.00
73,054.00
119,324.00
44,734.50
46,199.00
21,786.00
19,550.00
0,23

f 1.135,447,00

Totaal

Het gemiddeld ciifer bedraayt f 750.46 per predikant.
Toelagen.

f
Voor hulppredikdienst .
Kinder- , school- en akademiegolden . ..
n
Personeele toelagen .....
Nieuwe en verhoogde tractementen ,
•

•

3,000.00

•

//

115,000.00
2.500.00
2,500.00

f 1,258,447.00

Tractement van den predikant to
1,200.00

Smirna ..

f 1,259,647.00

Transporteren.

. . f 1,299.647.00
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Per transport. . . . f 1,299,647.00
c. Tractementen en toelagen voor kerkelijke bedienden,
mitsgaders vaste en alloopende toelagen voor gemeenten • leeraren , emiriti-predikanten , weduwen
en ander° van verschillenden aard .
15,425,00
••
d. Subsidien your bouw en herstel van kerken en
pastorijen
,
12,000,00
Totaal voor het Hervormd Kerkgenoolsekap. f 1,327,072.00
II

2°. EVANGELISCH LUTHERSCHEN.
a. Kosten van Kerkbestuzer,, bepaald op .
. . f
b. Plaatselijk dienstdoende Kerkleeraars.

4,200.00

Tractementen :

in
Predikanten
4
Noordbrabant
7
Gelderland .
Zuidholland .
15
Noordholland
17
4
Zeelaird . .
3
Utrecht ...
2
Friesland ...
2
Overijsel
6
Groningen .
2
Limburg ..

j 2,800.00
,,, 4,140.00
9,625.00
9,050.00
2,850.00
y
1,825.00
„ 1,250.00
1,200.00
2,845.50
1,900.00
50
II

II

11

II

11

11

ll

62

Totaal , • • f 37,486.00

Het gemiddeld bedrag bedraagt
1'604.61 per predikant.
Toelagen:

Kinder-, school- en akademiegelden. , 3,500.00
'I

40,986.00

e. Kweekschool der godgeleerdheid.

2 Hoogleeraren ad f 3000 voor ieder f 6,000.00
Bureaukosten van curatoren . . ,
150.00
Reiskosten voor
idem
, . . 2.,
250.00
Beurzen van f 300 voor 3 studenten ,
900.00
II

7,300.00
Transporteren .

. . 1

52,486.00
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Per transport . .
d. Tractementen en toelagen voor kerkelijke bedienden,
mitsgaders toelagen voor gemeenten , en andere
van verschtllenden aard
e. Subsidien voor bouw en, herstel van kerken en
pastorijen

52,486.00

1,

375.00

11

500.00

Totaal voor het Evangelisch Luthersch Kerkg ef

53,361.00

30. HERSTELD EVANGELISCH LUTHERSCHEN.
1

1,400.00

nootschap

a. Kosten van Kerkbestuur bepaald op ..
b. Plaatselijk dienstdoeude kerkleeraars.

Tractementen:

in
Predikanten
Zuidholland .
1
Noordholland.
8
Friesland ..
1
Overijssel ..
1
11
Totaal

. f 400.00
. ,, 3,075.00
300.00
11
550.00
Y
. 1 4,325.00
•

•

Het genziddeld cij1er bedraayt
f 393.18 per predikant.
To elag en :

Kinder- , school- en akademiegelden. „ 1,000.00
----- I/
c. Beurzen voor theologische studenten ..
. 11

5,325.00
300.00

Totaal voor het Hersteld Evan g elisch Kerkg enootschap

1
4°. DOOPSGEZINDEN.

a. Plaatselijk dienstdoende Kerkleeraars.
Tractementen :

Predikanten
in
15
Noordholland
11
Friesland . .
4
Overijssel. .
9
Groningen ..
39
Transporteren.

. 1 4,300.00
. ,, 3,350.00
. y 1,750.00
. „ 2,400.00
. f 11,800.00

7,025.00
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39

Per transport. . . f 11,800.00

39

Totaal. . . f 11,800.00

Het genuddeld cif fer bedraayt
f 302.56 per predikant.
Toelayen:

Kinder-, school- en akademiegelden , 7,000.00
— f

18,800.00

Totaal voor het Doopsyezinde kerkgenootschap . . f

18,800.00

50. REMONSTRANTEN.

a. Kosten van Kerkbestuur bepaald op .. •. . . 1
b. Plaatselijk dienstdoende kerkleeraars.

560.00

Tractementen :

Predikanten
in
15
Zuidhollannd
5
Noordholland
2
Utrecht ..
1
Friesland . .
23

1 12,500.00
Ai

.•.

II
//

Totaal.

4,950.00
1,400.00
700.00

1 19,550.00

Het gemiddeld oilier bedraayt
1 850.00 per predikant.
Toelayen:

Kinder-, school- en akademiegelden , 1,500.00
f

c. Kweekschool der Godgeleerdheid.
Tractement van den hoogleeraar ..
.. n
d. Subsidien voor bouw en herstel van kerken en.
pastorijen .........
. /,
Totaal voor het Remonstrantsch Kerkgenootschap . f

21,050.00
2,400.00
1,000.00
24,950.00

KERKELIJKE I'ENSIOENEN.

Van verschillende Protestantsche predikanten en hunne
weduwen
1 252,033.00
••••■ ••••••••••••■•
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B. ROOMSCII KATHOLUK KERKGENOOTSCIIAP.
a. Kosten van Kerkbestuur,, bepaald op eene rondo
som van
f 21,000.00
b. Seminarien.
Tractementen:
1 direeteur en professor a . f
800.00
4 professoren a f 600 . . 11
2,400.00
21
,,
a ,, 400 .
„ , 8,400.00
26

Totaal . . . f 11,600.00
Beurzen verbonden aan het
seminarie te Roermond:
5 A f 200. . f 1000
8 ,, ,, 100. . „
800
,
1,800.00

c. Onveranderlijke competentien :
in Noordbrabant :
van 64 pastoors f 19,506.42 5 , 19 kapellaans
f 1,848.77
en 7 kerkelijke bediendenf 347.85
te zamen ...... . , 21,703.045
in Gelderland :
van 2 pastoors f 41.47 en 1 kapellaan f 1 te zamen .
.Y
42.47
d. Plaatselijk dienstdoende kerkleeraars :
in
Geestelijken
Tractementen.
469
Noordbrabant
f 115,843.01'
222
Gelderland .
67,400.00
Y
169
Zuidholland .
52,150.00
11
182
Noordholland
58,800.00
H
56
Zeeland ..
19,975.00
^1
79
Utrecht . .
22,850.00
11
40
Friesland . .
14,900.00
11
Transporteren .

.

f

351,918.01 5

„ 13,400.00

„

1

21,745.51'

56,145.51"

Per
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transport .
Geestelijken
in
107
Overijssel .
27
Groningen .
8
Drenthe . .
355
Limburg . .

f 351,918.01' f 56,145.51"
Traetementen.
33,700.00
8,700.00
5,400.00
„ 118,341.76

11

11

1714
Totaal . . . 1 518,059.77'
Het yemiddeld eiffer bedraayt
f 302,25 per yeestekke.
Tractementen voor nieuwe standplaatsen en verhoogingen .
2,000.00
11

, 520,059.773
e. Tijdelijke onderstand aan Roomsch Katholijke
geestelijken :
Jaarlijksche onderstand aan 2 geestelijken,
wegens ziels- en ligchaamsgebreken ieder A
f 300. . . . . . . . . . f 600.00
Onderstand voor Bens aan hoog
bejaarde of door ongesteldheid tot
verdere dienstvervulling buiten staat
geraakte geestelijken, die tot het
gent van pensioen , op den voet
van het bestaande reglement , niet
in aanmerking kuunen komen . . , 900.00
f. Subsidiön ten behoeve van kerkelijke gebouwen
en pastorijen :
Jaarlijksche som aan de kerk van den H.
. 1
Lodewijk to Leiden
600.00
Subsidien voor bouw en herstel
van kerken en pastorijen . . , 17,400.00

!)

1,500.00

n

18,000.00

Totaal voor het Roomsch Katholijk Kerkgenootschap . . . . . ....... f 595,705.29
KERKELLIKE PENSIOENEN.

Van Roomsch Katholijke geestelijken, „ .

f

55,885.00
..
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C. KERKGENOOTSCHAP DER OUD-BISSCHOPPELLIKE KLEREZY.
a. Kosten van kerkbestuur :
Jaarwedden :
Van den Aartsbisschop van Utrecht f 1,800.00
•
Bisschop van Haarlem . „ 1,300.00
y Deventer .
700.00
n hunnen algemeenen secretaris ,
500.00
11

11

,,

f

4,300.00

b. Plaatselijk dienstdoende kerkleeraars.

Geestelijken
1
6
9
2

in
Gelderland . .
Zuidholland .
Noordholland .
Utrecht ..

Tractementen.
/'
400.00
2,600.00
3,600.00
700.00
11

7,300.00
c. Subsidiön ten behoeve van kerkelijke gebouwen

en pastorijen

.711-emorie

Totaal voor het kerkgenootschap der OudBisschoppelijke Klerezy . . . ..... f 11,600.00
D.

ISRAELITISCHE KERKGENOOTSCHAPPEN,

a. Kosten van kerkbestuur :
Nederlandsch Israelitisch . . f 3,400.00
Portugeesch
150.00
f

3,550.00

2,750.00 1

3,550.00

b. Tractementen en toelagen van:
den opper-rabbijn:
to 's Hertogenbosch .
. f 31emorie
, Nijmegen ..
.
950.00
„ 's Gravenhage ..
900.00
11

(Portugeesehe) n
900.00
, Rotterdam . . . . . . „ 3Iemorie
Transporteren .

.

Per
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transport . . . . f 2,750.00
den opper-rabbijn :
te Amsterdam . .
n Memorie
(Portugeesch) . ,, Memorie
n
n
,, Middelburg
,, Memorie
,, Amersfoort .
Memorie
,, Leeuwarden
700.00
n
„ Zwolle
700.00
„ Groningen .
Memorie
,, Meppel . .
700.00
n
„ Maastricht .
800.00
,,

1 3,550.00

11

11

11

f 5,650.00

Kerkleeraren te Willemsoord .
Opperrabbijns weduwen
Kindergelden . .
Vervulling of waarneming van
vaeante rabbinaten . .

11

11

11

650.00
250.00
1,000.00

, 2,000.00
11

9,550.00

,,

19,600.00

II

3,000.00

c. Godgeleerd- en godsdienstig onderwijs :
Israelitisch seminarium . . . f 7,000.00
Toelagen voor studenten . . ,,
650.00
Godsdienstig onderwijs . . . ,, 11,950.00
d. Subsidien voor bouw en herstel van synagogen
en andere kerkelijke gebouwen ..
.
Totaal voor de beide Israelitische kerkgenootschappen

f

Totaal generaal .

35,700.00

. . f 2,382,131.29
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STAAT van de, ten behoeve der ADMINISTRATIE voor de
taken der ROOMSCH-KITHOLIJKE EEREDIENST gedane STAATSUITGAVEN uit het DERDE HOOFDSTUK B der Staatsbegrooting
voor het dienstjaar 1 8 6 5.
1.1.111.11111.1•W

Beschikbaar
volgens
de begrooting
na af- en
overschrijving.

Verevend
betaald.

Afgeschreven
als
vrijvallend.

Gulden.

Gulden.

Gulden.

1 Jaarwedden van den administrateur en de verdere ambtenaren en bedienden . .

14,050,00

14,050.00

2 Bureau en locaalbehoeften , benevens drukwerk . .

2,900,00

2,886.19

BENAMING
der
onderwerpen van uitgaaf.

EERSTE AFDEELING.

en

KOSTEN DER ADMINISTRATIE.

3 Reis en verblijfkosten .

Memovie.

11

13.806

11

11

TWEEDS AFDEELING.
ROOMSCH KATHOLIJK KERKGENOOTSCHAP.

4 Kerkelijk bestuur .

20,748,00

20,748.00

11

5 Seminarian ...

13,400.00

13,400.00

P

6 Onveranderlijke competentien

21,745.51 6

21,745.515

11

7 Plaatselijk dienstdoende kerkleeraars

500,020.43

498,319.77'

1,700.65 ,

8 Subsidien ten behoeve van kerkelijke gebouwen en pastorijen

23,800.00

23,800.00

11

Transporteren.

596,663.94 6

594,949.48

.

1,714.46
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-,..
Beschikbaar
volgens
de begrooting
na af- en
overschrijving.

BENAMING
der
onderwerpen van uitgaaf.

Per transport

.

.

Gulden.
596,663.94'

.

Verevend
en
bctaald.

Afgeschreven
als
vrijvallend.

Gulden.

Gulden.

594,949.48

1,714.46

DERDE AFDEELING.
KERKGENOOTSCHAP DER OUDBISSCHOPPELIJKE KLEREZY.

.

4,300.00

3,800.00

500.00

10 Plaatselijk dienstdoende kerkleeraars ...... . .

7,300.00

7,200.00

100.00

11 Subsidien ten behoeve van kerkelijke gebouwen en pastorijen.

Memorie.

9 Kerkelijk best= .

.

.

.

11

11

VIERDE AFDEELING.
PENSIOENEN , WACHTGELDEN EN
TUDELIJKE ONDERSTAND.

12 Pensioenen ......

.

62,945.00

62,830.45

114.55

13 Wachtgelden .....

.

2,733.50

2,033.50

700.00

.

.

1,930.00

1,850.00

80.00

.

200.00

,,

200.00

14 Tijdelijke onderstand.

.

VIJFDE AFDEELING.
15

.

ONVOORZIENE UITGAVEN

POTAAL

.

.

.

676,072.44'

672.663.43 5

3,409.0]
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STAAT van de, ten behoeve der ADMINISTRATIE voor de zaken
der HERVORMDE en ANDERE EEREDIENSTEN behalve die der
Roomsch Katholijke , gedane STAATSUITGAVEN uit het VIERDE
HOOFDSTUK B der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1865.

BENAMING
714;

der
onderwerpen van uitgaaf.

EERSTE AFDEELING.

Beschikbaar
volgens
de beg,rooting
na af- en
overschrijving.

Verevend
en
betaald.

Afgeschreven
als
vrijvallend.

Gulden.

Gulden.

Gulden.

KOSTEN DER ADMINISTRATIE.

1 Tractementen van den administrateur en van de verdere
ambtenaren en bedieuden. .

15,200.00

2 Bureau- en locaalbehoeften , benevens druk- en bindwerk
boeken en kleine uitgaven .
3 Reis- en verblijfkosten . . .

Memorie.

3,200.00

15,200.00

11

2,944.225

255.775

11

11

TWEEDE AFDEELING.
PROTESTANTSCHE KERKGENOOTSCHAPPEN.

4 Kosten van de provinciale collegien van toezigt op de kerkelijke administratie, van de
provinciale kerkbesturen, de
commissie tot de zaken der
Waalsche kerken, de classicale besturen en ringvergaderingen, alle bij de Hervormden , mitsgaders kosten van
kerkbestuur bij de Lutherschen en Remonstranten , benevens druk- en bindwerk ,
ten behoeve van het Hervormd kerkgenootschap . .

52,380.00

51,998.66

Transporteren .

70,780.00

70,142.88 5

381.34
1

637.115
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Beschikbaar
volgens
de begrooting
na af- en
overschrijving.
Gulden.
Per transport . .

70,780.00

Verevend
en
betaald.
Gulden.
70,142.885

5 Tractementen van Hervormde
predikanten ...... 1,124,948.08 5 1,123,604.90

Afgeschreven
als
vrijvall end.
Gulden.
637,115
1,343.186

6 Tractementen van Evanyelisch
Luthersche predikanten . .

36,910.50

36,910.50

n

7 Tractementen van Hersteld
Evanyelisch Luthersche predikanten . .

3,275.00

3,275,00

11

8 Tractementen van Doopsyezinde
predikanten ..

11,800.00

11,191.12

9 Tractementen van Remonstrantsche predikanten . .

20,150.00

20,150.00

10 Tractementen voor nieuwe
standplaatsen , verhoogingen
of personele toelage, hare plaats
vervangende . ..

8,000.00

3,614.37

4,385.63

5,000.00

4,518.78

481.22

153,000.00

138,683.14

14,316.86

11 Bezoldiging meest van candidates voor hulppredikdienst
bij de Hervormdeu en Lutherschen ..
12 Kinder-, school- en akademiegelden bij de Hervormden ,
Lutherschen , Doopsgezinden
en Remonstranten . . . .
13 Kweekscholen der Godgeleerdheid voor de EvangelischLutherschen en Remonstranten , mitsgaders kosten van
opleiding van studenten bij
de Hersteld Evangelisch-Luther schen ...
Transporteren .

10,000.00

9,474.374

1,443,863.585 1,421,565.07

608.88

N

525.625
22,298.51'
16
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BENAMING
der
onderwerpen van uitgaaf.

Per transport . .

Beschikbaar
volgens
de beg rooting
na af- en
overschrijving.

Verevend
en
betaald.

Gulden.
Gulden.
1,443,863.58' 1,421,565.07

Afgeschreven
als
vrijvallend.
Gulden.
22,298.516

Tractementen en toelagen voor
kerkelijke bedienden , mitsgaders toelagen voor gemeenten ,
leeraars , emeriti-predikanten ,
weduwen en andere van verschillenden aard ..

20,000.00

17,886.13

2,113.87

Onderstandgelden aan kerkelijke gemeeenten , meest voor
kerken en pastorijen . .

m000.00

14,970.00

5,030.00

Kosten van het kerkelijk bestuur .......

3,886.00

3,886.00

0

Bureau- en benevens druk- en
bindwerk , boeken en kleine
uitgaven ..

400.00

184.065

215.935

Reis- en verblijf kosten .

500.00

392.00'

107.995

DERDE AFDEELING.
ISRAELITISCH KERKGENOOTSCHAP.

Kosten van het bestuur :

Kerkgenootschap :
Tractementen en toelagen voor
opperrabbijnen , rabbijnen ,
kerkleeraren en predikers , weduwen, kindergelden en kosten van waarneming van vacante rabbinaten. . .

10,950.00

1,137.50

9,812.50
••••••■ • ■

Transporteren .

1,499,599.585 1,468,696.77

30,903.815
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Beschikbaar
volgens
de begrooting
na of- en
overschrijving.

BENAMING
der
onderwerpen van uitgaaf.

Verevend
en
betaald.

Gulden.
Gulden.
Per transport . . . 1,449,599.58 1,468,696.77

Afgeschreven
als
vrijvallend.
Gulden.
30,903.81'

20 Godgeleerd en godsdienstig
onderwijs , daaronder begrepen het Israelitisch seminarium en aankoop van boeken ,
mitsgaders de rabbinale commissie en de algemeene commissie van examinatoren voor
godgeleerden en godsdienstonderwijzers . .

19,500.00

19,499.00

21 Onderstandgelden aan Israelitische gerneenten , voor synagogen en andere kerkelijke
gebouwen, mitsgaders verschillende behoeften .

3,500.00

3,500.00

211,000.00

203,029.45

23 Subsidie aan het provinciaal
kerkbestuur van Friesland ,
voor predikantsweduwen-pensioenen ..

6,400.00

6,400.00

n

24 Wachtgelden ten behoove van
ambtenaren, uitgevallen ten
gevolge van maatregelen van
algemeen bestuur . .

4,473.00

3,912.50

560.50

1.00

I,

V1ERDEAFDEELING.
PENSIOENEN EN WACHTGELDEN.

22 Pensioenen .

7,970.55

VIJFDE ADEELING.
25

ONVOORZIENE UITGAVEN

3,500,00

.

540,115

2,959.886

....._
TOTA A AL

.

1,747,972.58 5 1,705,576.83 5 42,395.75
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STAAT van de, ten behoove der
zaken der B,00-ivisca
UITGAVEN

nit het

ADMINISTRATIE

KATHOLIJKE EEREDIENST

DERDE HOOFDSTUK

voor de

gedane STA.A.TS-

B der Staatsbegrooting

voor het diens tj aar 1866.
Beschikbaar
volgens
de begrooting
na af- en
overschrijving.

Verevend
betaald.

Afgesehreven
als
vrijvallend.

Gulden:

Gulden.

Gulden.

1 Jaarwedden van den administrateur en de verdere ambtenaren en bedienden . .

14,800.00

14,800.00

2 Bureau- en loeaaalbehoeften ,
benevens drukwerk
. .

2,950.00

2,930.09

BENAMING
der
•

onderwerpen van uitgaaf.

en

EERSTE AFDEELING.
KOSTEN DER ADMINISTRATIE.

3 Reis- en verblijf kosten .

Memorie.

11

19.91
11

TWEEDE AFDEELING.
ROOMSCH KATHOLIJK KERKGENOOTSCHAP.

4 Kerkelijk bestuur.

20,760.00

20,760.00

11

5 Seminarien .

13,400.00

13,400.00

11

6 Onverandcrlijke competentien

21,745.51 5

21,745.515

11

7 Plaatselijk dienstdoende kerkleeraars

503,049.88 5

501,818.935

8 Subsidien ten behoeve van kerkelijke gebouwen en pastorijen

23,600.00

23,600.00

Transporteren

600,305.40

599,054.54

.

1,230.95

11

1,250.86

245

1-71
•

BENAMING
der
onderwerpen van uitgaaf.

Per transport . . .

Besehikbaar
volgens
de begrooting
na af- en
overschrijving.

Verevend
betaald.

Afgeschreven
als
vrijvallend.

Gulden.

Gulden.

Gulden.

600,305.40

599,054.54

1,250.86

4,300.00

4,175.00

125.00

7,300.00

7,200.00

100.00

en

DERDE AFDEELING.
KERKGENOOTSCHAP DER OUDRISSCHOPPELIJKE KLEREZY.

9 Kerkelijk bestuur

.

10 Plaatselijk dienstdoende kerkleeraars
11 Subsidien ten behoeve van kerkelijke gebouwen en pastorijen.

Mernorie.

Il

ll

VIERDE AFDEELING.
PENSIOENEN, WACHTGELDEN EN
TIJDELIJICE ONDERSTAND.

12 Pensioenen .
13 Wachtgelden

.

.

14 Tijdelijke onderstand.

.

63,529.00

62,790.78

1,333.50

1,333.50

1,930.00

1,800.00

130.00

650.00

10.05

639,95

679,347.90

676,363.87

2,984.03

738.22

VIJFDE AFDEELING.
15

ONVOORZIENE UITGAVEN

TOTAAL

.

.
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STAAT van de, ten behoeve der
der IlutvoRmDE en

ADMINISTRATIE

ANDERE EER,EDIENSTEN ,

voor de zaken

behalve die der

.Roomsch Katholijke , gedane staatsuitgaven uit het VIERDE
HOOFDSTUK

B der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1866.

BENAMING
der
onderwerpen van uitgaaf.

EERSTE AFDEELING.

Beschikbaar
volgens
de begrooting
na af- en
overschrijving.

Verevend
betaald.

Aigeschreven
als
vrijvallend.

Gulden.

Gulden.

Gulden.

15,600.00

15,600.00

en

KOSTEN DER ADMINISTRATIE.

Tractementen van den admi1 nistrateur en van de verdere
ambtenaren en bedienden . .
2 Bureau en locaalbehoeften , benevens druk en bindwerk ,
boeken en kleine uitgaven .

6,273.25

3 Reis- en veiblijfkosten . . .

Memorie.

6,266.02'
11

11

7.225
II

TWEEDE AFDEELING.
PROTESTANTSCHE KERKGENOOTSCHAPPEN.

4 Kosten van de provinciale collegien van toezigt op de kerkelijke administratie , van de
provinciale kerkbesturen , de
commissie tot de zaken der
Waalsche kerken , de klassikale besturen en ringvergaderingeu , alle bij Hervormden; mitsgaders kosten van
kerkbestuur bij de Lutherschen en Remonstranten, benevens drukwerk , ten behoeve
van het Hervormd Kerkge-1
nootschap . . ..... 1
Transporteren . . .

52,380.00
..
74,253.25

52,049.09

330.91

73,915.11'

338.13'
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7-1
1;
.-W
• ■••4
-4,

BENAMING
der
onderwerpen van uitgaaf.

Per transport . .

-Beschikbaar
volgens
de begrooting
na af- en
overschrijving.
Gulden.
74,253.25

Verevend
en
betaald.
Gulden.
73,915.115

Afge - I
schreven
als
vrijvallend.
Gulden.
338.136

5 Tractementen van Hrrvormde
predikanten . ..... 1,125,090.00 1,125,146.07

843.93

6 Tractementen van EvangelischInthersche predikanten . .

36,910.50

36,780.50

130.00

3,275.00

3,275.00

^,

8 Tractementen van Doopsgezinde
predikanten .

11,800.00

11,529.86

270.14

9 Tractementen van Remonstrantsehe predikanten .

20,150.00

19,540.32

609.68

10 Tractementen voor nienwe stand.plaatsen , verhoogingen of personele toelagen , hare pleats
vervangende ..

6,000.00

3,259.92' 2,740.075

11 Bezoldiging meest van candidaten voor hulppredikdicnst
bij de Hervormden en Lutherschen ..

5,133.00

5,132.71

0.29

142,800.00

135,230.39

7,569.61

10,000.00

9,924.37

7 Tractementen van

Hersteld
Evangelisch-Luthersehe pre-

dikanten ..

12 Kinder-, school- en akademiegelden bij de Hervormden ,
Lutherschen , Doopsgezinden
en Remonstranten . .
13 Kweekscholen der godgeleerd held voor de Evangelisch-Lutherschen en Remonstranten ,
mitsgaders kosten van opleiding van studenten bij de
Hersteld Evangelisch-Lutherschen .......
Transporteren .

1,436,311.75

75.625

1,423,734.26 12,577.485

248

BENAMING
der
onderwerpen van uitgaaf.

Per transport . .

Beschikbaar
volgens
de begrooting
na af- en
overschrijving.

Verevend
en
betaald.

Afgeschreven
als
vrijvallend.

Gulden.
1,436,311.75

Gulden.
1,423,734.26

Gulden.
12,577.483

14 Tractementen en toelagen voor
kerkelijke bedienden , mitsgaders toelagen voor gemeenten ,
leeraren, emeritie-predikanten,
weduwen en anderen van verschillenden card ...

18,000.00

17,703.145

15 Onderstandgelden aan kerkelijke
gemeenten , meest voor kerken en pastorijen . .

17,000.00

15,025.00

16 Kosten van het kerkelijk bestuur bij de Israeliten.
.

3,886.00

3,886.00

17 Bureau- en locaalbehoeften , benevens druk- en bindwerk ,
boeken en kleine uitgaven .

400.00

398.41 5

18 Reis- en verblijf kosten .

500.00

350.84

149.16

9,950.00

9;806.25

143.75

296.856

1,975.00

DERDE AFDEELING.
ISRAELITISCH KERKGENOOTSCHAP.

Kosten van het bestuur :

11

1.586

Kerkgenootschap :
19 Tractementen en toelagen voor
opperrabbijnen , rabbijnen ,
kerkleeraren en predikers , weduwen, kindergelden en kosten van waarneming van vacante rabbinaten. .
Transporteren .

1,486,047.75

1,470,903.91 1 15,143.835

248a
Beschikbaar
volgens
de begrooting
na af- en
overschrijving.

Verev end
betaald.

Afgeschreven
al s
vrijvallend.

Gulden.
1,486,047.75

Gulden.
1,470,903.91

Gulden.
15,143.835

Godgeleerd en godsdienstig onderwijs , daaronder begrepen
het Israditisch seminarium
en aankoop van boeken , mitsgaders de rabbinale commissie
en de algemeene commissie
van examinatoren voor godgeleerden en godsdienstonderwijzers . . .

19,900.00

19,900.00

11

Onderstandgelden aan Israelitische gemeenten voor synagogen en andere kerkelijke
gebouwen, mitsgaders verschillende behoeften . . . . .

3,500.00

3,500.00

11

215,200.00

213,935.67

Subsidie aan het provinciaal
kerkbestuur van Friesland,
voor predikants weduwen-pen6,400.00
sioenen . ..

6,400.00

11

3,352,00

3,352.00

11

293.75

293.75

11

BENAMING
der
onderwerpen van uitgaaf.

Per transport .

.

en

VIERDE AFDEELING.
PENSIOENEN EN WACHTGELDEN.

Pensioenen .

Wachtgelden ten behoeve van
ambtenaren , uitgevallen ten
gevolge van maatregelen van
algemeen bestuur . .

1,264.33

VIJFDE AFDEEL1NG.
ONVOORZIENE UITGAVEN .
TOTAAL .

1,734,693.50 1,718,285.33

16,408.165
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STAAT der

248c

HUWELIJKEN , ECHTSCHEIDINGEN , GEBORENEN
NEDERLANDEN ,

gedurendl

Geborenen.

STERFGEVALLEN

en

VERITUIZINGEN

in het Koningrijk der

het jaar 1869.
Verhuizingen.

an

Onecht,
begrepen
onder de

PROVINCIEN.

Levend.

Levee- Leveeden. loozeD.

Noordbrabant .

3,084

2

11

13,802

737

357

32

9,054

Gelderland . .

3,333

2

11

13,728

834

479

39

9,401

Zuidholland .

5,414

43

9

27,817 1,372 1.287

104

17,812

Noordholland .

4,799

37

16

Zeeland . .

1,414

2

2

Utrecht . .

1,210

3

Friesland .

2,456

3

Overijssel .

1,909

1

Groningen .

1,841

2

830

1

1,506

1

in 1869 . 27,796

97

28

123,789 6,648 4,419

391 82,553

27,680 111

23

126,059 '6,571 4,514

391

Drenthe.
Limburg .

19,660 1,059

755

93 14,489

6,926

381

259

22

4,624

11

6,151

333

253

30

4,425

1

9,793

516

227

11

5,221

8,091

515

196

22

5,855

11

7,404

360

332

18

4.676

11

3,345

192

107

10

2,209

7,072

349

167

10

4,787

Totaal
in 1868 .

Meerder

116

11

5

14

11

11

77

89,944

11

Verschil
Minder.

2,270

11

95

11

7,391

Inge-

Ver-

komen.

trokken.

AANMERKINGEN.

De IIUWELIJKEN waren naar den burgerlijken stand
ingedeeld tusschen :
jonge dochters .
22,100
24,153 27,477
weduwen . . ..
1,293
31
42,397 41,308 Jongmans en , gescheiden vrouwen . . . .
vrouwen, hertrouwd bij afwezigheid van hare vroegere edit33,368 34,290
genooten . .
2
- jonge dochters .
2,992
11,242 13,374
Weduwenaars en weduwen . .
1,329
, gescheiden vronwen .
17
13,629 15,919
{ jonge dochters..
21
he
Gesc
Geseheiden
man
manweduwen . .
10
15,762 18,096
nen en
d gescheiden vrouwen . .
1
13,877 15,080
27,796
Totaal . .
Het getal 1-1UWELIJICEN was, in de reden tot de bevol12,782 11,213 king , het grootst in Friesland , Noordholland en Groningen ; het kleinst in Limburg, Utrecht en Noordbrabant.
6,619 7,086
De betrekkelijke OVERMAAT der geborenen boven de
overledenen was het g r o o t s t voor Friesland en Zuid9,355 10,954 holland ; het k 1 e ill s t voor Overijssel en Noordholland.
Het g r o o t s t e aantal ONECIIT geborenen vergeleken
met de gebo!enen in het algemeen leverden Zuidholland,
Groningen en Utrecht; het kleinst Friesland, Limburg
204,527 222,111 en Overijssel.
Ten aanzien der STERFTE Verkeer(1011 Friesland , GTO198,265 198,417 Bingen en Drenthe in den meest gunstigen, Zeeland , Zuidholland en Utrecht in den minst gun st
g e n toestand.
Er stierven op de 1000: ongehuwden 531 man6,262
3,694 nen en 469 vrouwen; gehuw den 525 mannen en 475
vrouwen; in den weduwenstaat verkeerende
per s onen 378 manners en 622 vrouwen.
21,343

24,314

11

248
STAAT der

248 e

d
GEBORENEN

Levend geborenen.
GEMEENTEN.

Wettig. Onecht.1Totaal.
I

en

,i
E
T5,c,,
0

OVERLEDENEN

in de

Levenloos
ZI
O
geborenen.
13 n'-bQ rg 44
,.,
8
•CI,
0 Wettig. Onecht.

voornaamste gemeenten des RIJKS , in 1869.
Levend geborenen.

Levenloos
geborenen.

Wettig. Onecht. Totaal.

Wettig. Onecht.

GEMEENTEN.

Alkmaar .

308

11

319

413 — 94

18

1

Meppel . .

260

6

266

202

64

18

11

Amersfoort. .

395

30

425

317

108

20

3

Middelburg

437

42

479

437

42

24

4

Amsterdam

8,099

537

8,636

6,796 1,840

481

61

Nijkerk . .

212

10

222

121

101

12

Arnhem.

1,065

66

1,131

766

365

66

11

Nijmegen .

675

62

737

545

192

34

Assen .

206

13

219

109

110

3

1,

Opsterland .

383

7

390

195

195

20

Breda .

440

50

490

353

137

21

3

Roermond .

286

6

292

147

145

12
24
11

Delft

202

30

5

Rotterdam .

4,128

342

4,470

3,044

1,426

207

430

183

35

3

Schiedam .

794

31

825

543

282

15

634

312

51

3

Schoterland

334

8

342

162

180

21

11

250

217

33

10

,,

Sneek .

283

7

290

155

135

14

2

22

312

224

88

16

11

Tiel . .

267

9

276

149

127

12

1

29

605

564

41

41

2

Tietjerksteradeel .

12

391

175

216

18

11

11

.

821

49

870

668

Deventer

575

38

613

Dordrecht .

892

54

946

Franeker

242

8

Gorinchem .

290

.

576

Gouda .

2,012 1,156

129

33

Tilburg . .

835

8

843

419

424

43

061

324

76

3

Utrecht . .

1:935

133

2,068

1,665

403

100

20

972

749

223

45

11

Venlo . .

252

5

257

252

5

18

11

9

326

247

79

17

1

Vlaardingen .

355

12

367

257

110

7

11

35

711

340

371

26

5

Vlissingen .

288

27

315

231

84

17

2

50

808

613

195

36

3

Weert .

174

4

178

117

61

10

1

's Gray enhage .

2,913

255

3,168

.

1,222

63

1,285

.

918

54

Harlingen .

317

.

676
758

Groningen .
Haarlem
Helder .

's Hertogenbosch .

379

Hoorn .

.

286

10

296

260

36

17

V

AV eststellingwerf .

415

14

429

230

199

18

1

Kampen

.

520

17

537

406

131

26

4

Won seradeel .

400

4

404

189

215

11

1

329

321

8

16

11

Leeuwarden

.

792

40

832

489

343

53

V

Zaandam .

327

2

.

.

1,361

149

1,510

992

518

70

9

Zutphen

430

24

454

361

93

28

2

Maastricht .

.

920

53

973

679

294

35

5

Zwolle .

622

24

646

527

119

49

1

Leiden .

248f

248g

STAAT van het getal der

LA.NDVERHUIZERS

over ZEE vertrokken

II00FDEN VAN HUISGEZINNEN
en
OP ZICH ZELF STAANDE PERSONEN.

I

r

KONINGRIJK DER NEDERLA.NDEN

in den fare 1871.

MEDEGENOMEN ;.'-:

KLASSE.
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„

4

3

7

4

2

27

99

„

„

6

7

Utrecht . . . .

5

,

n

n

,

Friesland . . .

28

„

1

1

Overijssel . . .

15

1

„

Groningen ..

43

1

Drenthe .

5

Limburg • . •

Totaal . . .

,,

,,

Geklerland ..

148

3

„

Z uidholland .

56

,,

Noordholland

59

Zeeland . . . .

c,.,

.

. ,...'1,)

&

44

ElEl

t)

ras

&

. Pi
-4

4

1
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A ANMERKINGEN.

rc:sti

E 71
4-8
E.-,

'4
4

.,=4

,,

7

,„

..,4

26

Noordbrabant

.-cl
"T',
"r4
"+,,5
,-b-f)
,,i,

.

1
-..

Fd
g
,4

4

3

34

26

5

31 143 143

3

26

8

20

11

62

36

107 306

2

625

1

67

3

44

44

20

40 121

22 145

47

63

63

35

38

112

1

82

82

29

48 161

1

6

ff

6

6

ff

5

n

36

6

24

24

7

7

„

30

4

23

1

32

3

,,

80

1

„

„

6

1

„

12

^,

ff

ff

f1,

10

n

10

465

12

6

70 135

27

742

„

92

2

12

6

15

37

23

3

8

20

69

69

10

41

132

1

9

9

2

8

39

y

10

10

,,

6

25

97 499 1 499

146

1

321 965

De meeste landverhuizers zijn tot verbetering van
bestaan vertrokken.

..Onder de vertrokkenen teltle men : 1 Roomsch
229 Katholijk geestelijke, 3 predikanten , 5 onderwijzers
en onderwijzeressen.
Gedurende het tijdvak over 1846-1871 bedroeg
1 276
het getal der over ZEE vertrokken LANDVERHUIZERS
321
Hoofden van huisgezinnen en op zich
,,
zelf staande personen.
20
Protestanten ...... 13,306
89
1
Katholijken ......
3,470
2
Oud-Bisschoppelijke Klerezy
1
59
Israelitcn . ...
247
Niet genoemden .
298
2 255
17,323
59
Me degen om en:
41
Vrouwen . . . 7,899
Kinderen . . . 25,098
33,328
Dienstboden . .
331
8 2036
Totaal .
. 50,651
11
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248/i
STAAT van de PROVINCIALE UITGAVEN ten behoeve van de
versehillende EEREDIENSTEN , toegestaan op de begrootingen der Nederlandsehe provincien, v)or het jaar 1872.
Subsidien ten behoeve van
kerken en pastorijen.
PROVINCIEN.

Noordbrabant . .
Gelderland . . .
Zuidholland . . .
Noordholland . .
Zeeland . . . .
Utrecht . . . .
Friesland . . . .
Overijssel. . . .
Groningen . . .
Drenthe (3) . . .
Limburg . . . .
Totaal

.

.

.

Onkatholijke
gezindten.

Roomsch
Katholijke.

Gulden.

Gulden.

1,000.00 (])
II

13,500.00

3,000.00 (2)
II

4,500.00

Totaal
per
provincie.

Gulden.
4,000.00
11

18,000.00

n

II

Y

II

,,

n

11

,,

11

B

11

11

n

n

2,000.00 (4)
300.00
16,800.00
,

n
4,650.00 (5)
12,150.00
,

11
n

Memorie.
n

2,000.00
4,950.00
28,950.00

(1) Bijdrage in de restauratie-kosten van den toren der Hervormde
kerk te Bred a.
(2) Jaarlijksche bijdrage in de kosten der restauratie van de Sin tJanskerk te 'sHertogenbosch.
(3) De op de provinciale begrooting van Drenthe voorkomende
b at en en las ten der kas ad pins usus zijn voor het jaar 1872
geraamd ieder op eene som van f 2800. (Zie omtrent die kas : bladz. 49
en 50 van den Twaalfden Jaargang van dit Handboekje).
(4) Deze som is door de Provinciale Staten van Drenthe toegestaan als subsidie tot stichting van Hervormde kerken en pastorijen
te Nieuw-Amsterdam en te Nieuw-Dordrecht.
(5) Hieronder begrepen :
1°. eene jaarlijksche bijdrage van f 350 in de kosten van de Bisschoppelijke woning te Roermon d; en.
2°. twee bijdragen, te zamen ad f 1,300 in de kosten der restauratie
van de kerk 't Munster te Roermond en de parochie-kerk
te Thorn.

248i
START van de, gedurende het jaar 1871, door het
Nederlandsche Staatsgezag verleende magtiging tot
aanvaarding van SCIIENKINGEN , ERFSTELLINGEN en
LEGATEN, bij beschikkingen onder de levenden en
bij uiterste willen , besproken aan ItOOMSCH KATHOLIJKE INSTELLINGEN , behoorende tot het KERK- en
ARMWEZEN in de Nederlandsche Bisdommen.

Verleende magtigingen aan besturen van

BISDOMMEN.

Roomsch Katholijke
kerken en kerkelijke
inrigtingen.

Parochiale en andere
Katholijke instellingen
van liefdadighe id.

Geldelijk bedrag
Geldelijk bedrag
Getal. der geautoriseerde Getal. , der geautoriseerde
makingen.
makingen
Gulden.

Gulden.

Utrecht .
Haarlem . . .
's Hertogenbosch
Breda . . . .
Roermond . .

20
28
8
4
60

31,638.00
32,608.00
11,480.00
14,870,00
27,292.00

17
47
7
2
6

21,400.00
154,758.00
3,760.00
400.00
12,090.00

/ 1871
i 1870
1869
Totaal
1868
1867
in
1866
het jaar
1865
1864
1863
( 1862

120
197
189
163
158
184
111
162
133
134

117,888.00
216,762.305
215,157.205
136,846.375
235,204.95
136,988.53
87,052.50
135,435.70
103,351.35
186,497.325

79
104
104
97
7g
97
93
102
70
77

192,435.00
134,317.735
348,916.535
223,002.82
62,457.78
133,179.115
135,748.53
304,597,23
98,648.045
264,307.54

Totaal over 10
jaren .

1551

1,571„184.24

896

1,897,610.33

248j

AANMERKINGEN
OP
DEN VOORGAANDEN STAAT.
De, in dezen staat, vervatte niakingen zijn diegenen , tot
welker saanvaarding de betrokken besturen , ingevolge artt. 947
en 1717 van het Burgerlijk Wetboek , gedurende het jaar 1871,
de noodige magtiging van het Staatsgezag hebben verkregen.
De gi [ten van hand tot hand gedaan, welke zonder magtiging
worden aangenomen , en de gedane makingen, welker aanvaarding ,
zonder dal de vereischte rnagtiging daarloe is gevraagd , feitelijk heeft
plaats gehad , zijn in dezen staat niet begrepen. Het beloop dier
giflen en makingen is moeijelijk p a to gaan , loch mag veilig op

eon hooger bedrag worden geschat clan dat der in dozen staat
opgenomen schenkingen, erfsteilingen en legaten.
Ook zijn in dezen stoat niet vervat de makingen aau de algemeene arnibesturen en dergelijke instellingen van tveldadigheid ten
deel gevallen.
Met opzigt tot de Bisdommen van 's Hertogenbosch, Breda en
Boermond behoort , voor zooveel de schenkingen, erfstellingen
en legaten ten behoove van het Armwezen betreft, to worden
in het oog gehouden , dat de aldaar, sedert het Fransche bestuur,, als burgerlijke instellingen , bestaande algenicene armbestur en
en godshuizen (Bureaux de hienfaisanee el des hospices) in het genot
zijn der door de Katholijke lieldadigheid bijeengebragte armengoederen en fondsen, en dientengevolge ook meerendeels de
makingen verkrijgen , welke aldaar, ten behoove van de Boomsch
Katholijke armen , weezen en hulpbehoevenden , bij uiterste wilsbeschikkingen besproken worden.
De makingen, begrepen in den, op vorenstaande bladzijde
vermelden staat, verdeelen zich provincies-gewijs , als volgt :

248k
Verleende magtigingen aan bestiiren van :
Roomsch Katholijke
kerken en kerkelijke
inrigtingen.

BISDOMMEN.

Parochiale en andere
Katholijke instellingen
van liefdadigheid.

Geldelijk bedrag
Geldelijk bedrag
Getal. der geautoriseerde Getal. der geautoriseerde
makingen.
makingen.

Noordbrabant .
Gelderland . .
Zuidholland . .
Noordholland .

13
15

.
.

2
5

.
.
.
.
.

4
1
,,
60

Gulden.
16,200.00
11,168.00
13,325.00
19,283.00
9,870.00
9,250.00
7,600.00
2,900.00
1,000.00
0.00
27,292.00

120
197
189

117,888.00
216,762.30,
215,157.203

163

136,846.375
235,204.95

Zeeland . .
Utrecht . .
Friesland. , .
Overijssel .
Groningen .
Drenthe .
Limburg .

.
.

1871
/ 1870

Totaal
in
het jaar

1869
1868
1867
1866
1865
1864
1863
1862

Totaal over 10
jaren . . .

9
7

4

158
184
111
162
133
134
1551

136,988.53
87,052.50
135,435.70
103,351.35
186,497.325
1,571,184.24

5
6
26
21
1
4
2
5
2
0
6
79
.104
104
97
73
97
93
102
70
77
896

Gulden.
2,260.00
7,300.00
134,095.00
20,690.00
100.00
4,300,00
700.00
10,500.00
400.00
0.00
12,090.00
192,435.00
134,317.735
348,916.535
223,002.82
62,457.78
133,179.115
135,748.53
304,597.23
98,648.045
264,307.54
1,89'7,610.33
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BEKNOPT OVERZIGT
van den toestand der LAGERE SCHOLEN in het Koningrijk
der NEDERLANDEN , op 31 December 1869, vergeleken
met dien op 1 Januarij 1858.
GETAL en AARD

Openbare.
PPOVINCIEN.

der

SCHOLEN,

G esubsidieerde
bijzondere.

Totaal.

rig
Oi
.
CD

,-. 1.1
0.=
, g).,

ii

Niet gesubsidieerde
bijzondere.

mi
."

CI>

o

. 1,4
i ta
gt

c;)

..

F.,

c..
o
A g).

.
,'",

,

'IS

Noordbrabant .

.

.

235

67

2

8

41

97

450

Gelderland .

.

.

.

268

51

22

33

39

77

490

Zuidholland

.

.

.

270

55

1

13

85

115

539

Noordholland .

.

.

238

76

4

10

55

161

544

Zeeland .....

104

42

3

1

12

18

180

74

7

ir

15

28

49

173

Friesland

.

.

.

.

325

29

a

9

31

14

408

Overijssel

.

.

.

.

192

14

9

20

25

20

280

Groningen .

.

.

.

206

18

5

9

21

8

267

Drenthe .....

148

2

a

4

7

it

161

Limburg .....

119

56

a

6

17

34

232

.

2179

417

2196

320

46
128
"...........-..„-.......,
24

361
593
.................,..
933

3724

,

ti

97

150

21

251

17

ir

a

n

a

Utrecht .....

Op 31 Dec. 1869 .
ir

1 Jan. 1858 .

f Meerder

3473

Verschil
Minder

Het bovenstaande versehil verdeelt zieh provinciesgewijs,
zoo ais in de volgende tabel wordt aangewezen.
17
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Openbare
scholen.

Gesubsidieerde
bkjzondere.

Niet
gesubsidieerde.

Totaal.

PROVINCINN.

tr;
ms
?)
A

Noordbrabant .

.

6

1-;
'0

n0
. .9
Z

11

7

9

II

19

II

21

s

..

II

11

49

Il

7

I/

45

11

.

58

1i

10

a

II

18

50

II

23

11

13

11

Il

1

35

11

Zeeland ..

6

ir

1

ir

8

11

16

II

Utrecht ..

11

8

13

a

a

2

3

Friesland

.

r,

11

7

II

31

II

38

Overijssel .

11

6

28

a

7

II

29

Groningen .

10

II

11

a

II

11

10

11

Drenthe .

11

ii

3

II

II

5

9

a

4

it

6

11

II

14

n

4

G elderland

Zutdhol land

.

NOordholland .

,

6
'0
..9
A

Limburg

,

.

.

.

.

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

......■■•■•
112

Total e vermeerdering .

32

150 1

II

,....111,0•111..../.

‘.....1111.,.......,

80

150

...11.1....10 ••••••■•■••■..
72

51

.........,

21

II

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

255

4

.........,........r
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De in 1869 bestaande niet gesubsidieerde bijzondere scholen
waren van den volgenden aard:
Meer
Gewoon. uitgebreid.

Totaal.

Diakonie- en weesscholei i :

Protestantsche
Roomsch Katholjjke
Israelitische . . a.

46
17
6

10
5
1

56
22
7

78
43

38
21

116
64

64
25

128
21

192
46

4

1

5

283

225

508

21

15

36

57

353

410

Scholen van vereenigingen :
Protestantsche.

Vereeniging voor Christeljjk Nati.
onaal schoolonderwtjs . . . .
.
Andere van kerkeltjken aard .
Roomsch Katholijke.

Scholen van geesteljjke congregation
Andere van kerkeltiken aard . . .
Isratlitische ...

Totaal der gezindte scholen . . .
Scholen niet in de bovenstaande kategorie begrepen (*) .......
Scholen voor rekening van den hoofdonderwljzer of de hoofdonderwljzeres .
Totaal .

.

361

593

954

■• ■ •• ■■•• ■■•

........••••••••

••••■•...........•

(*) Hieronder zijn begrepen: 12 scholen der Maatschappij tot Nut van
't Algemeen; 8 der Maatschappij van Weldadigheid; 2 Roomsch Katholijke
zondagsscholen; 1 Luthersche zondagsschool; en 13 scholen van bijzondere
stichters, gestichten of inrigtingen.
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ONDERWIJZEND PERSONEEL.

Dat personeel beliep, als volgt:
Openbare G esu bMet Totaal.
scholen. sidieerde. gesubs.

Hoedanigheid.

2520
2247
1661

106
92
20

603
951
535

3229

Totaal in 1869. .
„ 1858 .

6428
4810

218
37

8735
6852

Vermeerdering . .

1618

181

2089
2005
..............
84

38
218
201

51
72
17

353
836
212

1883
......._
442
1126
430

457
167

140
5

1401
997

1998
1169

290

135

404

829

Hoofdonderwijzers .
Hulponderwgzers . .
Mannelijke kweekelingen

Ho ofdonderw ij zeressen
Hulponderwijzeressen . . .
Vrouwelijke kweekelingen .
Totaal in 1869 .
1858.
,7

77

Verineerdering ..

.

3290
2216

Openbare scholen, aan het hoofd van welke , volgens art. 20
der wet op het lager onderwijs, een hulponderwijzer was geplaatst, telde men in 1869:
49
in Noordbrabant .
36
„ Gelderland
, Zuidholland
2
3
„ Noordholland . ......
, Zeeland
6
2
„ Utrecht
11
, Friesland
31
„ Overijssel
25
, Groningen
54
„ Drenthe
17
„ Limburg
to zamen
236
Er waren bovendien 15 scholen (1 in Gelderland en 14 in

253
Drenthe) aan wier hoofil een hulponderwiper storid op den
voet van art. 51, derde lid, der wet.

GETAL der LEE1LLINGEN ,

die de

DA.GSCHOLEN

bezoehten.

Op 15 Januartj. Op 15 Julij.

1 Jongens .
Meisjes .

3,146

175,193
144,227
........_____
319,420
___
3,011
3,
3,132

Totaal

6T440

6,143

1 Jongens .
Meisjes .

. 40,842
. 52,762

40,953
52,771

Totaal

. 93,604

93,724

. 242,048
. 209,306
........._____
Totaal in 1869. . 451,354

219,157
200,130
_______......
4t9,287

Jongens .
Openbare seholen 1
t Meisjes . .
f

Totaal .
G esubs. bijz. ”

N. gesubs. „

Alle lagers

,

,

Totaal in 1858.

. 197,912
. 153,398
...............................
. 351,310

1 Jongens .
Meisjes .

Jongens .
Meisjes .
Totaal

. 203,690
. 166,962
__________
. 370,652

177,764
155,087
332,851

Hierait bljjkt, dat het getal der leerlingen gedurende het
12jarig tjjdvak van 1858-1869 de belangripie vermeerdering
heeft ondergaan:
O
4.)^
120
•

/a ,

a) 2

A 8
a.
o

Op 15 Januarij.
i Op 11 Julij.

Jongens . . . ......
MeiEjes ........ .
Totaal ......

38,368
42,344
_____
80,702

41,393
45,043
......
86,436

_....

..............._
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Deze vermeerdering verdeelt zich naar den acrd der scholen:
Op 15 Januarij, Op 15 Julij.

Jongens
Meisjes
Totaal ...

7.;
u2.
2):6'
64'
ma

bilE

Jongens .
Meifij es
Totaal .
Jongens
Meisjes
Totaal .

32,182
27,526

35,197
29,996

59,708

65,193

2,605
2,645

2,367
2,633

5,250

5,000

3,571
12,173

3,829
12,414

15,744

16,243

Het getal der leerlingen, die in 1869 aan alle lagere scholen
de dagscholen bezochten onderscheidt zich, naar hunnen mo p TIJD

als volgt:
Op 15 Januarid,

Op 15 Julij.

Jongens

14,883
94,679
91,698
40,788

19,560
97,404
78,408
23,785

242,048

219,157

6
jaren
beneden
„
van 6, 7 en 8
„ 9 , 10 „ 11
12
boven
Totaal

.

.

• ■ •••••••

Meisjes
jaren
6
beneden
„
van 6 , 7 en 8
„
„ 9 , 10 , 11
12
boven
Totaal

.

.

14,409
87,553
81,014
26,330

19,249
90,512
71,292
19,077

209,306

200,130

......••••■■•••••••■■••••■ •
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Het getal der kinderen , die in Januarij 1869 van de dugschool geen gebruik hebben gentaakt, wordt berekend te bedragen

op iedere honderd:
In

Van

Van

6, 7 en 8 jaren.

9, 10 en 11 jaren.

Jongens. Meisjes,

Jongens. Meisjes.

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

21
18
21
30
17
19
17
19
21
12
24

26
23
27
35
23
22
18
16
21
14
27

21
16
20
26
18
19
23
21
21
15
12

26
22
24
32
32
27
34
28
22
22
20

Totaal

21

24

20

26

Het getal der scholieren , die
zochten , bedroeg in 1869:
Openbare scholen
Gesubs. bijz.

!I

N. gesubs. „

97

Alle lagere

n

_I-

.........

TEVENS de AVONDSCHOOL be-

Op 15 Januar,j.

Op 15 Jultj.

16,829
7,392
981
176
5,273
2,211

Jongens.
{ Meisjes

31,011
13,257
1,261
197
6,804
2,875
.....___
39,076
16,329

Totaal

55,405

Jongens .
Meisjes .

20,751
13,796
.....____....
34,547

f Jongens .
Meisjes
1 Jongens .
I Meisjes
5 Jongens .
1 Meisjes

Totaal in 1858
te

zamen

•
.

23,083
9,779
32,862
....._......._
6,756
4,705
11,461
..._,.........,
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Het petal leerlingen, die
zochten, beliep in 1869:

IIITSLUITEND

de

AVONDSCHOOL be-

Op 15 Januar. Op 15 Julij.

N. gesubs.

,,

Jongens .
{ Meisjes
Jongens .
{ Meisjes
Jongens .
Meisjes

Alle lagere

,

1

Openbare scholen
Gesubs. bjjz. „

Totaal in 1858 .

15,306
4,961
508
118
2,970
1,755

1,696
1,389
231
45
1,379
1,143

18,784
6,834

3,306
2,577

Totaal

25,618

5,883

Jongens .
Meisjes .

19,968
8,271

5,324
4,294

1•■■• ■■

..■+............■

28,239

9,618

Jongens .
Meisjes

.
.

to zamen
Te zamen gevat bedroeg het getal

KINDEREN ,

die alle lagere

scholen, als DAG- en AVONDSCHOLIEREN , bezochten:

Totaal in 1858

Jongens .
Meisjes .

. 260,832
. 216,140

222,463
202,707

Totaal in 1869

. 476,972

425,170

Jongens .
Meisjes .

. 223,658
. 175,233

183,088
159,381

. 398,891

342,469

.

Te zamen
Het getal DAGSCHOLIEREN, die
Vingen, bedroeg in 1869:

KOSTELOOS ONDERWIJS

out-

.
.

108,454
87,586

95,224
81,218

Totaal . .
Totaal in 1858 . . .

196,040
105,228

176,442
87,652

Vermeerderd . .

90,812

88,790

Openbare scholen { Jongens .
Meisjes
.

1
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Op 15 Januarij.

1 Jongens
Gesubs. btjz. scholen
Meisjes .

Op 15 Julij.

312
571

244
521

.
.

883
549

765
553

.

334

212

Jongens . 13,030
N. gesubs. bijzondere scholen
Meisjes . 20,017

12,975
18,996
.........._
31,971
31,532

Totaal
Totaal in 1858
Vermeerderd

.

Totaal .
Totaal in i 858 .

33,047
34,239

•••••■■■■■• ■■••

Verminderd. 1,192
1 Vermeerderd
439
_............_
f Jongens . 121,796 108,443
. Meisjes . 108,174 100,735
3

Verschil ...
Alle lagere scholen .

Totaal .
Totaal in 1858 .
Vermeerderd .

. 229,970 209,178
. 140,016 119,737
__...................... ........___
89,441
. 89,954
____ ...................._

Van de geheele schoolbevolking genoot in Januarij 1869, het
volgende getal per honderd KOSTELOOS ONDERWIJS :
Jongens.

Op de openbare scholen . . .
gesubs. bijzondere scholen . .
, niet gesubs. bjjzondere scholen.
91

1)

,

alle lagere scholen .

55
10
32
______.
50,3

Meisjes.

57,1
18
38
,......._
53,5

Er waren 210 SCHOLEN voor VOLWASSENEN , waarop door
392 onderwijzers en 92 onderwjjzeressen onderwijs werd gegeven aan een gemiddeld getal van 6329 mannen en 5117 vrouwen,
totaal 11,446 leerlingen.
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Deze getallen verdeelden zich :

Seholen .
Onderwijzers ..
Onderwtjzeressen ..
1 Mannen . .
Leerlingen
Vrouwen .

Openbare

Gesubs. btjz.

N. gesuIs.

scholen.

scholen.

bijz. scholen.

71
148
4
2,559
618

24
46
1
682
415

115
198
87
3,088
4,084

In 1869 werden 568 van de 2596 openbare scholen, na v er kregen verlof, ingevolge het 3de lid van art. 23 der wet op
het lager onderwijs, gebezigd tot het geven van onderwijs in de
godsdienst van wege de kerkgenootschappen , ten behoeve der schoolleerlingen.

De gezamenljjke UITGA.VEN en INKOMSTEN mitsgaders het
der KOSTEN van het OPENBAAR LAGER ONDERWIJS , hebben in den jare 1869 bedragen ;
ten laste van
479,734.76
Uitgaven . f
57,779.09'
Inkomsten . n
het Itijk .
Zuiver •. . ------------1
421,955,66'
ZIIIVER BEDRAG

1

de provincien

de gemeenten

Totaal . .

I
I

I

Uitgaven . 1
Inkomsten . t7
Zuiver . .

53,876.99'
0.00
71

53,876.99'

Uitgaven . 1 4,372,003.33
Inkomsten . ,, 1,048,681.85
Zuiver . .
, 3,323,321.48
Uitgaven . / 4,905,615.08'
Inkomsten „ 1,106,460.94'
Zuiver . .

3,799,154.14
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In het jaar 1858 beliepen deze onderwerpen :
het Rjjk . .

Uitgaven . 1
Inkomsten . ,,
Zuiver . .

268,516.00
26,684.00

de provineidn .

Uitgaven . 1
Inkomsten . ,,
Zuiver . .

43,099.00
0.00

1

19

241,832.00

43,099.00

Uitgaven . f 2,069,365.00
de gemeenten . Inkomsten . ,, 1,075,402.00
Zuiver .993,963.00
If
•

Totaal . .

-

I Uitgaven . f 2,380,980.00
Inkomsten . ,, 1,102,086.00
Zuiver .

1,278,894.00

Gedurende het twaalfiarig tijduak (1858-1869) hebben deze
onderwerpen to zamen bedragen :
Uitgaven . 1 5,068,716.18
543,882.705
het Rjjk . . . Inkomsten . ,,
Zuiver . .
„ 4,524,833.474
e n ..
IUniktgoamvsetn
de provineidn .

f

,,

903,811.44'
,.
90381144
0.00

Zuiver . .

,,

903,811.44'

Uitgaven . f 43,149,757.575
de gemeenten . Inkomsten . ,, 11,271,555,585
Zuiver . . --— „ 31,878,201.99
Uitgaven . f 49,122,285.20
Totaal . . . Inkomsten . ,, 11,815,438.29
Zuiver . . -------

1

37,306,846.91

Het getal gemeenten, waar in het geheel GEEN SCHOOLvoor de dagschool word geheven, bedroeg aan het ein de
van 1869 238.
Het bedrag der SCHOOLGELDEN door het Rjjk, aan de
GELD
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Rijks lagere scholen, en door de gemeenten , aan de openbare
lagere scholen geheven , beliepen in 1869:

8,434.80
door het Rijk ........... 1
„ 793,361.056
de gemeenten. . .......
,5

. f 801,795.856

Totaal .

Gedurende het twaalfjarig tijdvak bedroegen de schoolgelden
aan :
de 'Mks lagere scholen , in 1863-1869 . . f
55,194.925
„ gemeenteljjke id. in 1858-1869. . . . „ 8,042,718.18
to zamen .

. f 8,097,913.106

Onder het schoolgeld wordt thane ook de levering van boeken
en dergelijke begrepen , eene verbetering , die gunstig heeft

gewerkt.
KOSTELOOS ONDERWIJS doet het schoolbezoek niet alto os
toenemen. De ondervinding leert, dat joist de armen en minvermogenden , die geen schoolgeld betalen , zich het meest
aan schoolverzuim pligtig maken.

De

PASTE en VERANDERLIJKE JAARWEDDEN

der hoofd-onder-

wijzers en hoofd-onderunjzeressen aan de OPENBARE SCHOLEN ,

verdeelden zich in 1869 naar derzelver bedrag , Ms volgt:
206 van 1 200 — f 399
626
400 — „ 499
456 ” ”
500 — „ 599
341
600 — „ 699
700 — „ 799
244 ” II
195
800 — „ 899
115 „ „
900 — , 999
118 „ „ 1,000 — , 1,099
45 , 1,100 — „ 1,199
43 „ 1,200 — " 1,299
/7

!I

/7

/7

/9

/7
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30 van 1 1,300 - 1 1,399
63 ,, 1,400 - , 1,499
19 „ 1,500 - „ 1,599
15 „ 1,600 - „ 1,699
10 „ 1,700 - , 1,799
12 , „ 1,800 - „ 1,899
5 „ 1,900 - „ 1,999
5
'2,000 - „ 2,099
4 „ 2,100 - , 2,199
1 „ „ 2,200 - „ 2,299
2 „ „ 2,300 - , 2,399
2
2,400 - , 2,499
n r „ 2,500 - „ 2,599
1 „ „ 2,600 - „ 2,699
77

,

77 ,,

2,558
Behalve deze jaar wedden genieten de openbare onderwjjzers
vrije woning, zoo mogeltjk met een tuin of wel , waar geen

vrtje woning kan worden verstrekt, vergoeding voor huishuur,,
soms ook voor gemis van een tuin. Van velen kan het bedrag
van hun veranderlijk inkomen , boven de vaste jaarwedde, niet
worden opgegeven, omdat het niet tot een zeker minimum is
gewaarborgd. Aan menigen onderwijzer is boven zijn jaarwedde vrijdom toegekend van de drie of vier eerste grondslagen der personele belasting. Hun wordt ook vrij vuur en Licht
verstrekt. 1,327 onderwjjzers, dus nagenoeg 52 pct. genieten
nog inkomsten uit andere , waaronder 1,225 kerkelijke betrekkingen.
Het lot der hulponderwijzers is, geldeltjk verbeterd. Slechts
enkelen behoeven zich te vergenoegen met het btj de wet
voorgeschreven minimum van 1 200,
Omtrent de inkomsten der bijzondere onderwijzers kunnen geene
mededeelingen worden verstrekt, wij1 daarvan door de titularissen geene opgave behoeft te worden gedaan , en ook niift
gedaan wordt,
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In 1869 is wegens
betaald.
door het Rijk
de provincien
„ gemeenten .

PENSIOENEN

aan

OPENBABE ONDEB-

WIJZEB,S

f 80,062.26
„
275.00
. „ 44,751.71

77

Totaal . . . f 125,088.97
der onderwljzers voor hun
pensioen , in dat jaar aan het Rtjk voldaan,
beloopen .
„ 48,795.044
De

BIJDBAGEN

Bligt . . . 1 76,293.926
In het twaalfjarig tildvak (1858-1869) is aan deze soort van
pensioenen betaald:
door het Itijk
1 607,671.776
de provincien ..
,
7,395.74
„ gemeenten . .
„ 433,518.896
77

Te zamen . . . 1 1,048,586.41
Welke som vermindert met de bijdragen der
onderwtjzers voor hun pensioen , ad .
„ 480,327.126
Bljjft eene zuivere uilgaaf van. .

f 568,259.286

Ter zake van OPLEIDING van ONDERWIJZERS word in 1869
besteed:
door het Itijk
f 177,224.761
Utrecht
de
provincie
„
900.00
7,
„ „ gemeenten
„ 13,690.88
Totaal . . . f 191,815.646
Gedurende het twaalfjarig tijdvak (1858-1869) werd to dier
zake uitgegeven:
door het Rijk .....
. 1 1,423,737.616
„ de provincien ...
,,
14,400.33
„ , gemeenten . .
„ 116,088.48
Te zamen .

. f 1,554,226.424
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De RIJKSSUBSIDIEN aan ONDERWIJZERS GEZELSCHAPPEN
ten getale van 247 met 3,834 leden, bedroegen in 1869 f 5,100.
Gedurende het twaalfjarig tijdvak (1858-1869) werd daarvoor uitgegeven een gezamenlijk bedrag van f 60,629.

De AKTEN van BEKWAAMHEID lot het geven van lager onderwijs, waren in 1869 uitgereikt ten getale van 833 voor schoolonderwijs en 250 voor huisonderwijs. Bovendien werden in 641
aanteekeningen op reeds verkregen acten geplaatst. Het getal
afwijzingen bedroeg voor schoolonderwijs 781, voor huisonderwijs
93 en voor aanteekeningen op reeds verkregen acten 549. In
het geheel stonden 1,724 toegelatenen tegenover 1423 afgewezenen.

De uitslag der examens was voor:
Toegelaten.

Schoolonderwijs.

Hoofdonderwijzers .
Hulponderwjjzers ..
Hoofdonderwijzeressen .
Hulponderwtizeressen.

. 220
. 375
. 39
. 199

Huisonderwijzers ..
Huisonderwijzeressen .

. 52
. 198

Afgewezen.

305
374
24
78
833 -- 781
44
49
93
250
----

Aanteekeningen.

Onderwtizers .
Onderwijzeressen

. 343
. 298

Totaal .

444
105
641 -- 549
. 1,724
■• ■• ■■■■• ■• ■

1,423

•• ■ •••••

Het getal der geexamineerden was sedert 1858, toen het slechts
1595 (1,120 toegelaten en 475 afgewezen) bedroeg, jaarlijks toegenomen en is in 1869 het grootst geweest.
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G edurende bet twaalijarig tiidvak (1858-1869) beliep het
getal der
. 17,921
toegelatenen .
afgew ezen en .
. 12,729
......____
Totaal geexamineerden . . 30,650
In 1869 was het Rijk verdeeld in 94 SCHOOLDISTRICTEN.
In sommige provincien zjjn zwarigheden voortgevloeid uit
het voorschrift van art. 61 der wet op het lager onderwijs,
waarbjj aan de leden der PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIEN de
verpligting is opgelegd om , bjj het aanvaarden hunner betrekking , den eed of de belo lie af te leggen, dat zij haar naar
behooren en getrouw zullen waarnemen. In verscheidene gemeenten , waar de werkzaamheden krachtens art. 54 waren
opgedragen aan burgemeesters en wethouders, hebben een of
meer van dezen, uithoofde van gemoedsbezwaren , geweigerd dien
eed of belofte af te leggen , in de meeste zjjn echter, door
tusschenkomst van den schoolopziener, den inspecteur of zelfs
van den Commissaris des Konings de bezwaren nit den weg
geruimd. In een gemeente in Zeeland, waar de burgemeester
weigerachtig bleef, is dezo eervol ontslagen , enkele wethouders hebben hun ontslag genomen , maar op sommige plaatsen
hebben een of meer wethouders den eed niet afgelegd, zoodat
de werkzaamheden der schoolcommissie daar zjjn waargenomen of door den burgemeester alleen , of door hem en den
als lid der schoolcommissie beedigden wethouder.

............•...........
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BEKNOPT OVERZIGT
VAN DEN TOESTAND DER

MIDDELBARE SCHOLEN
IN HET

KONINGRIJK DER NEDERLANDEN ,

over het jaar 4869.
........*".......

BURGERSCHOLEN.

Met 1 Julij 1869 was de zesjarige termijn verstreken, binnen welken, volgens art. 91 der wet van 2 Mei 1863 (Staatsbled n°. 50), burgerscholen , dag- en avondscholen, moesten zijn
opgerigt in alle gemeenten, waar de bevolking bij het in
werkingtreden der wet lien duizend zielen te boven ging, behoudens de mogelijkheid van dispensatie door den Koning, in
de gevallen bij art. 14, alinea 2 en 3, der wet opgenoemd,
te verleenen.
In de 37 gemeenten, die onder deze bepalingen vielen ,
kwamen tot stand:
5 Burger dag- en avondscholen, namelijk: te 'sGravenhage,
Amsterdam , 1:1 trecht, Leeuwarden en Groningen; en
21 Burger avondscholen, namelijk: te 's Hertogenbosch, Tilburg,
Breda, Arnhem, Nijmegen, Zutphen, Dordrecht, Delft, Schiedam,
Gouda, Haarlem, Alkmaar, Zaandam , Middelburg , Vlissingen, Harlingen, Schoterland , Zwolle , Deventer, Kampen en Maastricht.

De avondscholen te Tilburg, 's Gravenhage en Schoterland waren
in 1869 nog niet in werking.
Vrijstelling van de verpligting tot het oprigten van burger18
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scholen werd door den Koning aan 10 gemeenten verleend

voor bepaalden of onbepaalden tijd, te weten:
aan 6, op grond dat de bevolking zoo ver uiteen woont,
dat op bezoek eener burgerschool weinig te rekenen
is, namelijk: te Apeldoorn, Ede, Opsterland , Tieljerksteradeel , Weststellingwerf en Wonseradeel ; en
aan 4, op grond dat op andere wijze in de behoefte der gemeente is voorzien, namelijk: te Rotterdam, Leiden,
Helder en Amersfoort.
In 1 gemeente , nameltjk te Hoogeveen , was aan het einde
van 1869 nog Beene uitvoering aan het wetsvoorschrift gegeven.
In 3 gemeenten waren burger avondscholen opgerigt, zonder
dat de wet de verpligting daartoe oplegde, namelljk: te Goes,
Zierikzee en Assen, terwij1 in 4 gemeenten inrigtingen van
onderwijs bestonden, die in de plaats traden van burgerscholen.
Op het einde van 1869 waren in werking: 5 burger dagscholen,
27 burger avondschelen , volgens de wet ingerigt, — en 2 inrigtingen van onderwijs, die in de plaats traden van burgerscholen.
Het onderwijs werd op die scholen aan 3118 leerlingen gegeven door 266 leeraren , van welke 128 tevens en 138 niet
aan de hoogere burgerschool werkzaam waren.
1100GERE BURGERSCHOLEN.

In het jaar 1869 ztjn in werking gekomen 3 gemeentelijke
hoogere burgerscholen en 1 gemeentelijke handelschool: de
eerste te Wageningen en te Schiedam van driejarigen cursus,
en te Zierikzee van vijfjarigen cursus; — de laatste te Amsterdam van driejarigen cursus. Voorts werd de Rijks hoogere
burgerschool van driejarigen cursus te 's Hertogenbosch uitgebreid tot eene van vijfjarigen cursus, en de gemeentelijke
school van driejarigen cursus te Breda tot eene van vierjarigen
cursus.
Er waren alzoo op het einde van 1869 to zamen 40 hoogere
burgerscholen en 1 handelschool.
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Van de hoogere burgerscholen waren:
15 Rtjks-scholen, van welke 8 met vijtjarigen en 7 met
driejarigen cursus ;
24 gemeentescholen, van welke 17 met vigjarigen, 4 met
vierjarigen en 3 met driejarigen cursus; en
1 gesubsidieerde bjjzondere school van vjjfjarigen cursus.
Het getal leerlingen bedroeg:
Enkele
lessen.

Totaal.

.
.

Volledig
onderwijs.

845
1,816
64
32

145
278
3
18

990
2,094
67
50

.

2,757

444

3,201

Op de

15 Rijksscholen ..
24 gemeente scholen
handelschool . .
blizondere school . .
Te zamen
Het aantal leeraren beliep:
aan de 15 Rijksscholen ..
" 24 gemeente scholen .
2)
„ handelschool ...
" bijzondere school .
.

. 174
. . 285
. .
16
. .
9

484 (1)

Van de leeraren waren:
113 met den graad van doctor.
30
,, candidaat.
n
n
147 77 eene acte, volgens de wet van 1863.
91
voor middelbaar onderwijs, vOdr de wet
van 1863 verkregen.
15 ,, een diploma, volgens art. 82 of 89.
34 b evoegd verklaard krachtens art. 90.
volgens art. 83.
41
,,
13 zonder acte of graad.

(1) Van dit totaal waren 9 leeraren aan meer dan ddne der hier genoemde
a ehoolinrigtingen verbond en , zoodat het personeel sleehts 471 telde.
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Behalve de voormelde scholen voor middelbaar onderwijs
was er 66ne zoodanige school voor meisjes to Haarlem met
73 leerlingen.
.............

Behalve de algemeene uitgaven voor het Middelbaar onderwijs
over het jaar 1869 (1) , hebben de BIJZONDERE KOSTEN der
voormelde inrigtingen bedragen:
1°. van de 15 Rijks hoogere burger scholen, ruim f 511,000; -dat is voor elk der 845 leerlingen, die daarop volledig onderwijs hebben ontvangen, ruim f 600; — terwtjl de schoolgelden,
door hen betaald, ongeveer 1 50 per leerling hebben opgebragt;
2°. van de gemeentelijke burgerscholen en hoogere burgerscholen
ruim i 600,000; — dat is voor elk der 3,118 en 1,816 leerlingen, die daarop volledig onderwijs hebben ontvangen, ruim
f 120; — terwij1 de schoolgelden, door die leerlingen betaald,
ongeveer 1 20 per leerling hebben opgeleverd.
3°. van de gerneentelijke handelschool ruim 1 28,000, dat is
voor elk der 64 leerlingen, die daarop volledig onderwijs hebben ontvangen ruim 1 437; — terwijl de schoolgelden, door
die leerlingen betaald ongeveer f 72 per leerling hebben bedragon.
..................

Bet cindexamen voor de hoogere burgerscholen werd in 1869
afgelegd door 97 jongelieden , van welke 78 het getuigschrilt
verwierven en 19 werden afgewezen.
.........-............

LANDBOXJWSCHOLEN.

Eene deter soort van middelbare scholen was to Groningen
gevestigd en telde in den winter van 1869/1870 slechts 15
leerlingen.

(1) Lie bladz, 244 en volgende van den 26sten Jaargang van dit Ilandboekje,
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POLYTECHNISCHE SCHOOL.

In het personeel dezer school kwam in den loop van den
cursus 1869/1870 geene verandering.
Het aantal der ingeschrevenen bedroeg 168, waarvan 138
voor alle en 30 voor enkele lessen. Voor den isten keer werden iugeschreven 55 en voor den 2den tot en met den Eden
keer 44, 32, 26, 5 en 6.
De kosten dezer school beliepen in 1869 ruim 1 93,000; —
terwip de schoolgelden f 29,130 opbragten.
SCHOLEN

voor de

ZEEVAART.

Het aantal dezer scholen beliep 11.
GESTICHTEN

voor

DOOFSTOMMEN.

Het getal leerlingen bedroeg aan het einde van den cursus
op het gesticht :
88 jongens en 77 meisjes
te Groningen
,, 43
. 52
, Rotterdam ..
,,
„ St. Michels-gestel ..
.
63
,, 53
,,
Totaal

. 203

n

,, 173

,,

De school voor spraakqebrekkigen en doofstommen te Amsterdam
werd in 1869 bezocht door 15 doofstommen, 23 spraakgebrekkigen en 7 achterlijke kinderen.
GEST1CHTEN

voor

BLINDEN.

De beide gestichten te Amsterdam telden gedurende het ,jaar
1869/1870 :
33 jongens en 16 meisjes.
17 mannen en 26 vrouwen.
ONDERWIJS

in

TAIL- , LAND-

en

VOLKENICUNDE VAN

NEDERLANDSCh INDIE.

Aan de lessen op de Rijksinstelling te Leiden, is deelgenomen
door 30 ingeschrevenen, en op de gemeente-instelling te Delft
door 48 jongelieden.
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De kosten dezer instellingen over 1869 beliepen 1 23,499.95
en 111,010.81 ; — terwijl de schoolgelden aldaar hebben opgeleverd 1 4,380 en 1 9,200.

ANDER ONDERWIJS.

Rijks kweekschool voor Vroedvrouwe n.

De negende cursus begoti op 1 October 1869 en eindigde
met 15 July 1870.
Er waren 9 leerlingen van het tweede- en 12 van het eerste
leerjaar.
Van het geheel 21-tal overleed 1 in den loop van den
cursus en 2 leerlingen werden ontslagen.
Doze school kostte in 1869 aan het Rijk f 7,645.
Rijks veeart senij school .

Aan den cursus van 1869/1870 namen deel 23 kweekelingen, van welke 9 tot het eerste , 6 tot het tweede en 8 tot
het derde leerjaar behoorden. Het onderwijs voor het vierde
leerjaar werd ditmaal niet gegeven.
De Rijksuitgaven to Bier zake bedroegen in 1869 137 ,472.92 5 ; —
terwij1 de bjjdragen der kweekelingen f 4,100 en de verschillende
baton f 2,589.75 beliepen.

ONDERWIJS BIJ DE LAND- EN ZEEMAGT.
KONINKLIJKE MILITAIRE AKADEMIE.

Het aantal kadetten bedroeg bij den aanvang van het studiejaar (September 1869) 185 ; van deze bevonden zich : 74 in
het derde, 56 in het tweede en 55 in het eerste studiejaar.
In den loop van den cursus zijn : 3 kadetten op verzoek eervol
ontslagen en 1 kadet overleden. Tot officier zUn bevorderd :
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45 bij het leger hier te lande ; 26 bij dat in Oost-Indie ; en
1 bij dat in West-Indie.
Er hadden zich 84 adspiranten aangeboden tot het afleggen
van het admissie-examen. Slechts 25 hunner hebben aan de
vereischten voldaan , 2 werden voor de militaire dienst ongeschikt bevonden en 57 werden afgewezen.
STAFSCHOOL.

Ter bevordering van eene behoorlijke en geregelde aan vulling
van den generalen staf van het leger en ook met het doel om
in oorlogstijd over een genoegzaam aantal officieren te kunnen
beschikken , die voor deze dienst zijn opgeleid , is bij Koninklijk
besluit van 8 Augustus 1868 , onder anderen , bepaald , dat te
Breda eene stafschool zoude worden gevestigd , bestemd tot
opleiding van officieren voor den generalen staf, onder de
leiding van een hoofdofficier van lien staf als directeur en
twee kapiteins , mede van lien staf, als leeraars. Zoo mogelijk
worden jaarltjks vier luitenants , zonder te letten op het
wapen waartoe zij behooren , bij de stafschool gedetacheerd ,
na voorafgaand vergelijkend examen.
De eerste winter eursus werd van 1 November 1868 tot
1 April 1869 bijgewoond door de vier destijds bij den generalen
staf dienstdoende luitenants. Aan het in Augustus 1869 gehouden
toelatings-examen namen Brie luitenants deel , die alien bij de
stafschool werden gedetacheerd. Het in October 1870 gehouden
admissie-examen werd door vijf officieren afgelegd. Slechts een
voldeed aan de vereischten, de vier overigen moesten worden
afgewezen.
INSTRUCTIE-BATA1LLON.

Van 16 October 1869 tot 15 October 1870 werden bij dat
bataillon aangenomen 236 jongelingen ; terwijl de sterkte van
dat corps op 15 October 1870 bedroeg : 31 officieren en 476
onder-officieren , korporaals en manschappen. Daarvan zjjn
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gedurende dat tjjdvak verstrekt 304 onder-officieren en korporaals , n. I. aan het leger hier to lande 291 en 10 aan het
leger in Oost-Indie.
ARTILLERIE-INSTRUCTIE-COMPAGNIE.

De getalsterkte van de militairen , die op 1 November 1869
bj deze compagnie onderwijs ontvingen , bedroeg 175. Van
dat tijdstip tot 1 November 1870 zijn bij haar 55 jongelingen
aangenomen ; terwijl het aantal jongelingen , die als corporeal
de compagnie hebben verlaten , 75 beliep.
WETENSCHAPPELIJKE CURSUS BIJ DE CORPSEN.

Aan de tweede klasse van den cursus bij de corpsen infanterie
namen 184 onder-officieren deel. Het weteaschappelijk onderwtjs in de eerste klasse van den cursus werd bij de infanterie,
cavalerie en artillerie respectivelijk door een aantal van 74 ,
15 en 13 onder-officieren bijgewoond. Het volgend aantal
onder-officieren werd tot het afleggen van het officiers-examen
in December 1869 toegelaten ; bij de infanterie gewoon examen
52 en ligter examen 13 ; 14 de cavalerie 5 en bij de artillerie
4. Hiervan voldeden aan de vereischten en werden tot tweeden
luitenant benoemd infanterie 26 en 4, cavalerie 5 en artillerie 3.
Bovendien werden 5 onder-officieren na afgelegd examen tot
tweeden luitenant-kwartiermeester en 5 tot tweeden luitenantadministrateur van kleeding en wapening bevorderd.
SCHOLEN BIJ DE CORPSEN.

Het aantal onderwjjzers beliep 201, waarvan 194 zoiider en
7 met het radicaal. Dat der leerlingen bedroeg : 1828 onderofficieren en corporaals; 1603 soldaten (staande armee) , tamboers
enz.; 4122 miliciens; totaal 7553. Van dat getal konden bij
hunne toelating op de school niet of zeer gebrekkig lez en of
schlven 2227.
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KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE MARINE TE WILLEMSOORD.

Het studiejaar nam een aanvang met 25 adelborsten der
tweede klasse, waarvan 4 niet bekwaam genoeg werden geoordeeld om het eindexamen of te leggen. Er waren voorts , bij
den aanvang van den eursus , aanwezig : 25 adelborsten 3de
klasse in de 2de en 18 in de derde afdeeling , dus in het
geheel 68.
Voor de 18 opengestelde plaatsen hadden zich 89 adspiranten
aangemeld ; 1 was niet opgekomen , zoodat 88 geneeskundig
werden onderzocht. Hiervan werden 15 afgekeurd , waarna 73
aan het examen deel namen. Van deze voldeden 39 aan de
vereisehten voor het examen en 34 schoten daarin te kort.
OPLEIDING VAN KADETS BIJ HET CORPS MARINIERS
TE AMSTERDAM.

Op 1 September 1869 werden de lessen aangevangen met
9 kadets , waarvan 4 tot het 3de en 5 tot het 2de studiejaar
behoorden. De kadets van het 3de studiejaar hebben in Mei
1870 hun theoretiseh , en in JuIU daaraanvolgende hun practisch
eindexamen met goed gevolg afgelegd, zoodat ztj op 1 Augustus
1870 tot 2den luitenant bij het korps konden worden aangesteld.
OPLEIDING VAN MACHINIST-LEERLIN GEN AAN BOORD
VAN HET WACHTSCHIP TE HELLE VOETSLUIS.

Na voldoend afgelegd examen werden met 1 April 1870 alle
jongelieden , die aan de lessen van het hoogste studiejaar
hadden deel genomen , ten getale van 27 , tot machinistleerlingen der iste klasse bevorderd , en op versehillende
oorlogschepen geplaatst ; het getal van hen die btj de opleiding
bleven bedroeg 22.
Van de 48 adspiranten, die zich voor een vergeltjkend examen
hebben aangeboden , werd 1 geneeskundig afgekeurd , 1 trok
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zich terug , en 22 , die de meeste bewijzen van bekwaamheid
hadden gegeven , werden bij de opleiding geplaatst.
OPLEIDING VAN STUURMANSLEERLINGEN EN JONGENS AAN
BOORD VAN HET WACHTSCHIP TE AMSTERDAM.

Het getal van 10 stuurmansleerlingen , bij den aanvang van
den cursus 186911870 aan boord van het wachtschip aanwezig ,
werd in den loop van het jaar met 4 vermeerderd door het
voldoend afgelegd examen van 3 ligtmatrozen en 1 jongen.
Na afgelegd examen werden 2 leerlingen tot 4den stuurman
bevorderd, zoodat 12 leerlingen aan boord overbleven.
Van de 109 jongens, die bij de opleiding aangenomeu waren ,
werden bevorderd 2 tot stuurmansleerling en 29 tot ligtmatroos ;
48 werden geplaatst op active schepen en 1 werd ontslagen ;
zoo dat 29 aan boord bleven.
OPLEIDING VAN BOOTSMANSLEERLINGEN AAN BOORD VAN
HET WACHTSCHIP TE WILLEMSOORD.

Op 1 October 1869 waren aan boord: 26 bootsmansleerlingen
2de klasse, 37 ligtmatrozen en 8 jongens. Daarvan zjjn 18
ligtmatrozen tot bootsmansleerling en 8 jongens tot ligtmatroos
bevorderd ; terwijl 1 ligtmatroos werd verwijderd ; zoodat' de
nieuwe cursus aanving met 44 bootsmansleerlingen 2de klasse
en 26 ligtmatrozen. In den loop van net jaar werden nog bij
de opleiding geplaatst 15 ligtmatrozen en 8 jongens , zoodat in
het geheel 93 jongelingen aan het onderwijs deel namen.
OPLEIDING VAN MILITAIRE GENEESKUNDIGEN.

De cursus begon met 84 studenten. Aan 5 hunner werd
gedurende 1869 , op hun verzoek , een eervol ontslag uit
hunne betrekking verleend. Voor het admissie-examen hebben
zich dit jaar 30 adspiranten aangemeld , waarvan 14 een
voldoend examen hebben afgelegd , terwjjl de overigen werden
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afgewezen. De cursus van 1870/71 begon met een getal van
93 studenten.
OPLEIDING VAN MILITAIRE APOTHEKERS VOOR HET LEGER
IN OOST- EN WEST-INDIE.

De cursus van 1869/70 ving aan met 12 kweekelingen , 4 in
het eerste, 3 in het tweede , 3 in het derde en 2 in het vierde
studie-jaar. Van hen overleed 1 in het eerste studie-jaar en
werden de 2 van het vierde studie-jaar in den loop van den
cursus ontslagen , (len van hen op zjjn verzoek. De geheele
cursus werd dus door 9 kweekelingen gevolgd.
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BEKNOPT OVERZIGT
van den toestand der inrigtingen voor het HOOGER ONDERwig s in het Koningrijk der NEDERLANDEN , over het
jaar 1869.

HOOGE SCHOLEN.
Het getal studenten aan de drie Iiijks hooge scholen op 31
December 1869 beliep als volgt :

Aldear.

FACULTEITEN.

Groningen.

Utrecht.

Leiden.
Elders.

Studerende.

Al- ,
dear.

Elders.

Studerende.

Aldaar.

Elders. Totaal.

Studerende.

Godgeleerdheid

.

.

55

20

182

9

34

if

300

Regtsgeleerdheid

•

.

329

30

145

3

51

u

568

.

.

119

4

63

9

37

u

232

Wis- en natuurkunde

83

1

57

ii

16

it

157

Geneeskunde

.

.

.

,

75

14

19

1

8

ii

117

Totaal

.

.

661

69

466

22

146

II

1364

Algemeen totaal .

.

730

488

146

1364

In 1868 .

.

665

501

153

1319

.

.

65

-- 13

-- 7

45

Letteren .

.

Vermeerdering .

-
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Het getal studenten is toegenomen : in de godgeleerdheid met
23; in de regtsgeleerdheid met 11; in de wis- en natuurkunde
met 10 ; en in de letteren met 1; terwiji dat in de geneeskunde
onveranderd bleef.
Het toelating-examen vastgesteld bij Koninklijk besluit van
4 Augustus 1853 (Staatsblad n o. 31) werd afgelegd door het
volgend aantal jongelieden;
te Leiden door 133 van welke werden afgewezen 66
Utrecht
44 „
10
,,
4
Groningen „
11 „
77

77

77

Totaal. . . .

188

„

7/

/7

/7

7/

72

80

Aan de drie hooge scholen te zamen hadden 128 promotien
plaats , van welke 6 in de godgeleerdheid , 78 in de regtsgeleerdheid, 23 in de geneeskunde, 5 in de verloskunde, 1 in
de heelkunde , 13 in de wis- en natuurkunde en 2 in de letteren.
Van deze waren 24 publiek en 104 privaat ; 64 op stellingen
en 64 na verdediging van dissertatien , van welke 1 in de
letteren te Leiden in de Latijnsche en de overige in de
Nederlandsche taal waren geschreven.
De 15 Rijksbeurzen en de vicarie-inkomsten , door het Rijk
te begeven zijn in 1870 genoten door 7 studenten te Leiden 7
7 te Utrecht , 5 te Groningen en 1 te Amsterdam. Van hen
studeerden 9 in de godgeleerdheid , 7 in de wis- en natuurkunde en 4 in de letteren.

ATHENAEA.

Atheneum te Amsterdam.
BO den aanvang van den cursus 1869)70 was het volgende
aantal studenten ingeschreven
Bij resensie.

Godgeleerdheid ..
Regtsgeleerdheid .

.
.

33
34

Voor het

7
3

40
37
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BU resensie. Voor het eerst. Toteal.

Geneeskunde .
Letteren .
Wtjsbegeerte .

)

81

( 12
. 14
6
......._.
Totaal. . . 180

24
11

105

23
14
9
3
-228
48
9I

Voor het wis- , natuur- en geneeskundig onderwijs hebben
zich in 1869 in het geheel aangemeld 196 toehoorders: 116
voor dat onderwijs in het algemeen , 28 voor de artsenybereidkunde en 52 voor afzonderltjke collegien , onder de 116
voor het onderwijs in het algemeen waren 83 kweekelingen
van de school voor militaire geneeskundigen.
ATHENEUM TE DEVENTER.

Het onderwlizend personeel bestond bij het einde van dezen
cursus uit 5 hoogleeraren en 4 leeraren ; toen waren 3 jongelingen als student ingeschreven.
Het getal leerlingen op den voorbereidenden cursus (het
gymnasium) bedroeg toen 30.
LATIJNSCHE SCHOLEN EN GYMNASIUM.

Op 1 Januarij 1870 telde men 55 van deze inrigtingen met
213 onderwijzers en 1079 leerlingen van welke 4 in de voorbereidende afdeeling, 978 in de eerste afdeeling (oude talen)
en 104 in de tweede afdeeling. De latUnsche school te Enkhuizen was opgeheven. Overigens waren die inrigtingen in
dezelfde gemeenten als in het vorige jaar gevestigd. Het getal
onderwijzers was 5 en dat der leerlingen 4 minder dan in 1869.
Van de 55 inrigtingen waren er 15 , waarvan het getal leerlingen 3-9 bedroeg ; 20 van 10— 19 , 7 van 20-29 , 7 van
30-39, 1 van 44 , 1 van 52 , 1 van 53 , 1 van 68 en 1 van 99.
14 Inrigtingen telden an leeraar,, 12 twee, 7 drie, 6 vier,
4 vijf,, 1 zes , 1 acht , 3 negen , 1 tien, 3 elf, 1 twaalf ,1veertien;
terwij1 de school te Oolmarssum geen onderwijzer noch leerlingen had.
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STAAT

van het in den jare 1869 aanwezige aantal
van

WELDADIGHEID

LANDEN ,

INSTELLINGEN

(1) in het Koningrijk der

tevens aanwijzende het petal der

VAN HUISGEZINNEN

NEDER-

HOOFDEN

en EENLOOPENDE PERSONEN , die

gedurende dat jaar,, doorgaans of tijdelijk door
deze Instellingen zijn

BEDEELD

tot dat einde verstrekten

geworden; den

ONDERSTAND ;

de

opbrengst der daarvoor gedane COLLECTEN , INSCHRIJVINGEN

en

BIJDRAGEN,

en het beloop der to dier take
verleende SUBSIDIEN.
(1) 1)e hier bedoelde instellingen zijn die, welke strekken ten behoeve of tot het
v erzorgen van ARMAN. Zij worden, bij artikel 2 der wet van den 28 Julij 1814
(S to atsblad no. 100), onderscheiden in:
A. Staats- provinciale- en gemeente-instellingen, door de burgeribke overheid
geregeld en van harentwege bestuurd;
E. Instellingen eerier kerkelijke gemeente, bestemd voor de armen eener bepaalde godsdienstige gezindte, en van wege die kerkelijke gemeente geregeld
en bestuurd;
C. Instellingen door bijzondere personen of door bijzondere, niet kerkelijke
vereenigiugen geregeld en bestuurd;
D. Instellingen van gemengden aard: in welker regeling of bestuur door de
burgerlijke overheid en van wege eerie kerkelijke gemeente of door bijzondere
personen of door bijzondere, niet kerkelijke, vereenigingen gezamenitjk
wordt voorzien,
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SUBSIDIEN

GETAL
Colleeten ,
Ye, d ;rekte
A ARD DER INSTELLINGEN.

INSTELLINGEN A

In-

Be,

stellingen.

decide.

en D.

onderstand.

125,072

85,198

1,569,491

1

80

1,658

Commission voor winter-uitdeelingen .

17

..........

.

.

Ziekenhuizen

Gestichten voor krankzinnigen

provincien.

Gulden.

Genootschappen voor schamele armen

Godshuizen

en

instellingen.

van gemeenten

Gulden.

2,252,723

Genootschappen voor behoeftige kraamvrouwen .

van
andere

Gulden.

81,976

Memorie.

en
bijdragen.

Gulden.

1,233

.

.

Besturen voor huiszittende armen .

insehrijvingen

24,222

a

II

5,647

1

557

1,384

181

9,776

867,267

38

14,39r

537,640

9

2,723

354,205

1,480

109,507

12

2,279

6

708

4,504

359

1,498

112,494

4,043,603

170,380

4,039,099

II

26,080

1,011

II

II

II

II

313,577

204,866

a

6,951

298,062

II

1,540

32,298

156,799

133,277

2,104,717

13,222

100

79,430

Instellingen ter werkverschaffing aan behoeftigen in daartoe
ingerigte werkplaatsen

I!

Instellingen als boven op andere wijze dan in daartoe ingerigte werkplaatsen

I

..........

•

Totaal

•

II

133,377

1,675

2,185,822

19

283

282

S LIBSI DIEN

GETAL

Col leeten ,
Verstrekte
AARD DER INSTELLINGEN.

In-

Be-

stellingen.

Genootschappen voor schamele armen .

.

.

Genootschappen voor behoeftige kraamvrouwen •

•

Gestichten voor krankzinnigen

en

instellingen.

provincién.

van gemeenten

Gulden.

Gulden.

Gulden.

Gulden.

116.425

114,300

3,052,939

1,875,933

60,400

122

10,530

139,417

143,395

113

1,771

1,867

II

II

Memorie.

it

. • •

1

57

625

640

• •

326

11,920

1,189,448

411,421

1b5,022

14

1,425

51,098

20,148

2,620

I

154

21,619

3,096

138,386

4,456,917

2,458,407

248,155

6

594

3,815

1,278

26

II

5

590

1,111

2,911

48

II

3,107

139,570

4,461,813

2,462,596

248,229

Godshuizen

Ziekenhuizen .

van
andere

2,628

4

Commission voor winter-uitdeelingen .

en
bijdragen.

deeldeW,

INSTELLINGEN B.

Besturen voor huiszittende armen .

understand.

inschrijvingen

• . . • • ...
• .

II

II

4,941

II

II

121,366

Instellingen ter werkverschaffing aan behoeftigen in daartoe
ingerigte werkplaatsen .

Instellingen als boven op andere wi.jze dan in daartoe in.

gerigte werkplaatsen

Totaal

.

.

121,306
1

285

284

Auliellammood

SUBSIDIEN

GETAL
Col lecten ,
Verstrekte
AARD DER INSTELLINGEN.

In-

Be-

stellingen.

deelden.

INSTELLINGEN C.

onderstand.

inschrijvingen
van gemeenten

en

van

bijdragen.

andere

en

instellin gen .

provincien.

Gulden.

Gulden.

Gulden.

Gulden.

3,785

89

4,611

88,951

18,576

121

69

5,810

50,463

41,833

26

Commission voor winter-uitdeelingen

95

Memorie.

136,542

151,644

644

354

G enootschappen voor behoeftige kraamvrouwen ..

53

3,479

32,875

31,945

145

620

210

6,024

618,657

187,127

7,840

7,401

12

1,003

51,228

33,141

2,468

500

1

221

529

21,148

15

988

46

2,719

590

24,855

Besturen voor huiszittende armen

Genootachappen voor schamele armen.

.

Godahuizen

Ziekenhuizen

Gestichten voor krankzinnigen

36,373

ll

rr

ir

3,000

I
1,015,089

464,266

11,244

15,660

5,548

11,874

429

2,500

34,902

22,766

1,017

1,250

1,055,539

498,906

12,690

19,410

Instellingen ter werkverschaffing aan behoeftigen in daartoe
ingerigte werkplaatsen

Instellingen ala boven op andere wkjze dan in daartoe ingerigte werkplaatsen

Totaal

.

•

•

1
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GETAL

SUBSIDIEN

Verstrekte
AAR') DER INSTELLINGEN,

Instellingen

INSTELLINGEN

Be-

•

Genootschappen voor sehaniele armen.

Commission voor winter-uitdeelingen

•

•

inschrijvingen
en

van

bijdragen.

andere

en

instellingen.

provinciën.

decide/1.

A en ll, B en C to zamen.

Besturen voor huiszittende armen

understand.

Collecten ,

van gemeenten

Gulden.

Gulden.

Gulden.

Gulden.

1,689,701

3,950

200,887

5,394,613

2,019,581

145,719

192

16,420

191,538

190,228

139

116

Memorie.

162,535

159,158

1,655

354

a

55

4,093

34,884

3`.%585

145

620

717

27,720

2,675.372

624,631

231,439

217,208

Ziekenhuizen

64

16,823

639,966

53,289

12,039

298,562

Gestichten voor krankzinnigen.

11

3,098

412,197

1,540

35,298

5,105

269,041

9,511,105

3,079,472

392,676

2,241,743

33

3,861

9,363

26,374

555

81,930

57

4,017

40,517

26,036

1,065

2,925

5,195

276,919

9,560,985

3,131,882

394,296

2,326,598

Genootsehappen voor behoeftige kraanivrouwen .

Godshuizen

II

Instellingen ter werkverschaffing aan beboeftigen in daartoe
ingerigte werkplaatsen

lustel l ingen als bovcn op ander° wijze dan in daartoe ingerigte werkplaatscn

Algemeen totaal
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TOELICHTING
VAN DEN

VOORGAANDEN STAAT
INSTELLINGEN.

In 1869 waren er,, met uitzondering van de Rijksbedelaarsgestichten te Ommerschans en Veenhuizen , van de instellingen
der Maatschappij van Weldadigheid en van het geneeskundig
gesticht voor krankzinnigen : Meerenberg, te zamen 5195 instellingen, strekkende ten behoeve of ter verzorging van armen.
Daarvan behoorden 1437 tot litt. a, 3107 tot litt. b, 590 tot
litt. c en 61 tot litt. d van artikel 2 der armenwet.
BEDEELDEN

Het cjjfer van hen, die in de weldaden clier 5195 instellingen deelden , bedroeg in 1869: 276,919, terwij1 bovendien
regtstreeks van de gemeentebesturen onderstand erlangden ,
12,733. Onder die getallen zjjn echter niet mede geteld zij ,
die levensmiddelen en brandstoffen hebben genoten van de
daartoe bestemde commission voor winter-uitdeelingen.
Uit deze cijfers is echter niet met naauwkeurigheid het
totaal der bedeelden of ondersteunden in het geheele Rijk zamen
te stellen ; zoowel omdat het getal leden der gezinnen , die
deelen in den onderstand aan hunne hoofden uitgereikt , niet
kan worden gekend , als omdat zeer vele personen van twee
of meer instellingen onderstand hebben verkregen. Dit laatste
is het geval met alien, die voor rekening van besturen voor
huiszittende armen worden verpleegd in gods- of ziekenhuizen ,
gestichten voor krankzinnigen en instellingen ter werkverschaffing aan behoeftigen , met de kraamvrouwen , verzorgd
door daarvoor bestaande genootschappen , voor zoover z1j tevens
behoorden tot de bedeelden van de besturen voor huiszittende
armen of van genootsehappen tot ondersteuning van schamele
armen, of gedurende langeren of korteren tjjd in gods- of
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ziekenhuizen werden verpleegd; en eindeljjk met hen, die
voor instellingen ter werkverschaffing hebben gearbeid , zonder
daarin gehuisvest, to zjjn geweest, en die tevens in den loop
des jaars gedurende langeren of korteren gel van deze of gene
andere instelling hulp genoten.
Voorts bey ond zich onder de verpleegden in godshuizen ,
in ziekenhuizen en in gestichten voor krankzinnigen een niet
onbelangrijk getal personen , die niet tot de behoeftigen behoorden , maar op eigene kosten , of op die van hunne betrekkingen , werden verpleegd.
De ondersteunden en verpleegden , zoo als ztj in den voorgaanden staat zijn opgegeven , werden niet alien gedurende
het geheele jaar onafgebroken ondersteund of verpleegd, maar
velen daarvan slechts Bens of meermalen , en dus tijdelijk. Dit
laatste was bepaaldelijk het geval met de volgende personen ,
ondersteund door:
de gemeentebesturen regtstreeks
f 7,805
„ besturen voor huiszittende armen:
A en D .....
44 ,
44,431
B .......
58,150
105,592
......
C.
3,011
„ genootschappen voor schamele armen:
A en D
B. .
C

23
8,198
5,226

13,447

” genootschappen voor behoeftige kraamvrouwen:
A en D .....
557
B .......
57
C. . .....
3,479
, ziekenhuizen:
A en D
B
C. .

14,395
1,425
1,003
Te zamen .

4,093

82
16,823
. 147,760
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Dit was ook het geval met een grooter of kleiner aantal
van hen, die door al de andere soorten van instellingen werden
geholpen.
ONDERSTAND.

Voor onderstand van allerlei aard aan armen werd in 1869,
door gemeentebesturen en door 5195 instellingen van weldadigheid , uitgegeven
I. Regtstreeks uit de burgerlUke gemeentekassen :
1 0. Onderstand , zoo in geld als in geldswaarde , verleend
aan armen , die • in de gemeente verblijven , en domicilie
van onderstand hebben of geacht worden to hebben :
1
135,272
in de verblijfplaats .......
205,139
in andere gemeenten. ......
)7
2,566
voor rekening van het Rijk ...
fl
I geld. . . . . f 224,578 1
1
342.977
geldswaarde . . ,, 118,399j
2 0. Bezoldiging of belooning van genees-, heel,, 222,834
en verloskundigen
30. Reispenningen en andere niet verhaalbare
kortstondige en geringe bedeelingen .ft . .7,350
4o. Teruggaaf van onderstand, elders voorgeschoten aan armen, die in de gemeenten
domicilie van onderstand hebben , over het
,, 348,896
dicnstjaar
86,099
50. Als voren over vorige, dienstjaren . . .
,,
6°. Kosten van vervanging en verpleging in de
Rjjksbedelaarsgestichten to Onimersehans
n 284,545
en to Veenhuizen .......
7°. Kosten van verpleging in gestichten voor
„
........
krankzinnigen.
...405,945
5,069
8°. Kosten van het begraven van armen . . .
Totaal in

Transporteren . . . 1,703,715
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Per transport
.
Hicrvan moet worden afgetrokken :
1 .. De teruggave van onderstand elders voorgeschoten over vorige
dienstjaren.
1 86,099
2°. Alle restitutien en subsidien van
de bedeelden of hunne bloedverwanten , van het Rijk , de provincien en armbesturen
" 294.930
3.. Alle restitutien enz. over het
dienstjaar nog to vorderen . . „ 96,104

i

1,703,715

477,133
Blijft .
. 1 1,226,582
Daarbij moet worden gevoegd het nog verschul74,614
digde over het dienstjaar wegens voorschotten . „
Totaal over f geld ...
1869 (1) in 1 geldswaarde

.
. .

231,928
1,069,268

1

f

1,301,196

II.

Door de op den staat vermelde zeven eerste soorten der
instellingen, ten getale van 5,105 , als :
en D in { geld . . . . 1 1,214,224
1 4,039,100
door A
geldswaarde . „ 2,824,876
1 geld . .
, 1,681,241
„ 4,456,918
B
geldswaarde . „ 2,775,677
I geld . . .
„
84,022
, 1,015,089
geldswaarde . , 931,067
2 7

27

/)

C

17

Totaal „
III.

2,979,487
.
geld .
geldswaarde . „ 6,531,620

„ 9,511,107

Uitgegeven door de 90 instellingen ter werkverschaffing aan behoeftigen , na aftrek der tcgenoverstaande

(1) De subsidien ad f 2,317,441, door de burgerlijke gemeenten aan instellingen van weldadigheid verleend zijn in dit totaal niet begrepen , omdat zij
door die instellingen op nieuw zijn uitgegeven en dos, zonder aftrekking ,
twee maim als onderstand in rekening zouden voorkomen.
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ontvangst wegens opbrengst van het werk , als verstrekte onderstand wordende beschouwd:
door instellingen A
B.
))
If
,/

1

))

C .

,, 40,450

Totaal .
Het

TOTAAL-GENERAAL

4,504
4,926

,, 49,880

van den ONDERSTAND en hetgeen als

zoodanig wordt beschouwd , door de gemeentebesturen en de
verschillende instellingen van weldadigheid verstrekt , bedraagt

10,862,183.
In dit cijfer zijn niet begrepen de subsidien van de burgerlijke gemeenten aan instellingen van weldadigheid , noch ook
de subsidien van instellingen aan instellingen, omdat die gelden
op nieuw door de instellingen, die ze ontvangen, zijn uitgegeven en dus , zonder aftrekking, twee malen in rekening
louden worden gebragt. Van het totaal van den onderstand
ad f 10,862,183 zou ook kunnen worden afgetrokken hetgeen
door verschillende oorzaken , volgens de ontvangen opgaven ,
tweemalen in uitgaaf werd gebragt en hetgeen werd uitgegeven
voor verpleging van niet-behoeftigen in gods . of ziekenhuizen
en in gestichten voor krankzinnigen ; doch daartegen staat
over dat onder het beloop der uitgaven voor onderhoud van
gebouwen enz. , voor kosten van beheer en voor die van
verschillenden aard , wel een en ander zal voorkomen ,
dat in strikten zin kan geacht worden te behooren tot,
of in het wezen der zaak gelijk stunt met ONDERSTAND
aan behoeftigen verstrekt. Het is niet mogelijk dit met juistheid te bepalen. Men acht het evenwel niet onwaarschijnlijk ,
dat het niet veel zal verschillen van het beloop dat antlers van
den onderstand zou moeten worden afgetrokken. Het komt der- ,
halve voor, dat men, door te onderstellen , dat het Ohe ge1

noegzaam: tegen het andere opweegt, der waarheid zoo nabs
komt als bereikbaar is.
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De verstrekking van het bovengemeld totaal-generaal

aan

onderstand had plaats:

voor bijna 0.12 door gemeentebesturen ;
n 0.38 „ instellingen A en D;
17
B; en
77
71 ruim 0.41 „
C.
v

„

0.09

„

27

UITGAVEN.

Behalve den verstrekten onderstand, in geld of geldswaarde ,
werd door de instellingen van weldadigheid tot de zeven
eerste hoofdsoorten behoorende , en dus met uitzondering van
die ter werkverschaffing en van de gemeentebesturen , nog
TrITGEGEVEN:

I. Door de instellingen A en D, welke verpligt zijn opgaven to doen omtrent de onderscheidene hierna volgende
onderwerpen:
10. Voor gewoon onderhoud van gebouwen , gronden, meubelen en andere bezittingen , de verdere lasten, waarmede
de eigendommen en inkomsten bezwaard zijn , en voor
1 848,694
alle kosten van beheer
2 0. Voor renten van opgenomen of verschul15,217
digde kapitalen
77
3°. Voor aflossing van kapitalen , belegging van
Belden , hetzij op hypotheek . hetzij door
aankoop van vaste goederen of effecten ,
hetzij op eenigerhande andere wtjzen , en
voor renten op de aangekochte effecten ver, 650,777
schenen en bijbetaald
4°. Voor subsidien aan andere instellingen van
„ 118,108
weldadigheid
5°. Voor verschillende onderwerpen niet in de
bovenstaande begrepen :
. 1 255,116
Aanbouw en vernieuwing.
2,835
. ,
Geneeskundige dienst . .
Transportereu . . f 257,951 1 1,632,796
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f 257,951 1 1,632,796
Per transport .
„
12,181
Onderwijs ...
„
5,514
Begrafeniskosten ..
Kosten van verpleging in ge„
23,199
stichten .......
Restitntie van verstrekten onderstand over vroegere dienstjaren
„
71,122
„
23,086
Lijfrenten en pensioenen .
Onderstand aan huiszittende armen en verpleging buiten ge30,682
stichten
„
Werkverschaffing aan armen ,
zonder aftrek van de opbrengst
17,214
„
van het werk ...
Reispenningen , transportkosten ,
uitzetgelden , vaste uitkeeringen
47,150
en andere verschillende uitgaven.
------488,099
6°. Voor nadeelige sloten van vorige dienstjaren
77 158,498
17

71

1 2,279,393
Nog hebben die instellingen betaald aan tervggaaf nit de fondsen der arnibesturen van voorschotten over het dienstjaar gedaan voor onderstand
aan armen , die in de gemeenten domicilie van
onderstand hebben :
1°. aan andere gemeenten of daarin gevestigde
instellingen van weldadigheid. . f 523,795
2°. aan de gemeentekassen krachtens
art. 26 tweede lid, art. 46 tweede
lid en art. 67 eerste lid der ar” 22,996
menwet .......
__” 546,791

Totaal der vitgaven , behalve den onderstand . . 1 2,826,184
Transporteren .

" 2,826,184
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Per transport . . . f 2,826,184
Voegt men hierbij de som voor onderstand nitgegeven
, 4,039,100
Dan verkrijgt men als TOTAAL voor 1869 , door
de onderseheidene hier bedoelde instellingen A
en D betaald
1 6,865,284
II. Door de instellingen B, wegens kosten van beheer,, waarvan door deze all6On opgaven behoeft te worden gedaan, eene
som van
1 202,007
Voegt men hierbij de som voor onderstand uit„ 4,456,918
gegeven
Dan verkrijgt men als TOTAAL voor 1869, door
de onderseheidene hier bedoelde instellingen B,
voor zoover bekend is, betaald ........ 1 4,658,925
III. Door de instellingen C, wegens kosten van beheer, waarvan door deze allèón opgaven behoeft te worden gedaan, eene
som van
1 110,794
Voegt men hierbij de som voor onderstand uit, 1,015,089
gegeven
Dan verkrijgt men als TOTAAL voor 1869, door
de onderseheidene hier bedoelde instellingen C,
voor zoover bekend is, betaald . .

,

1,125,883

ONTVANGSTEN.

Ter bestrljding van den verstrekten onderstand en der verdere
etitgaven, door de verschillende instellingen van weldadigheid tot

de zeven eerste hoofdsoorten behoorende en dus met uitzondering
van die ter werkverschaffing gedaan, werden de volgende middelen over het dienstjaar 1869 ONTVANGEN :
I. Door de instellingen A en D, welke verpligt zjjn opgaven
te doen omtrent de hierna opgenoemde onderwerpen:
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1°. Voordeelige saldo's van vorige dienstjaren . / 605,116
2°. Renten van effecten en uitstaande kapitalen ,
huur- en pachtgelden , opbrengst van houthak , veldvruchten, cijnsen, thijnsen en alle
andere inkomsten van bezittingen en toegekende renten
„ 2,190,193
3°. Erfstellingen , legaten en schenkingen. . . 7, 105,422
4°. Collecten , inschrijvingen en andere giften
156,799
en bijdragen
17
5°. Subsidien van andere instellingen van wel133,277
dadigheid
n
6°. Erlangde aflossingen van hypotheken, koopprijzen van verkochte vaste goederen en to
gelde gemaakte inschulden , effecten of andere bezittingen, en- de daarop verschenen
564.368
en ontvangen renten ...
17
7°. Opbrengst van verkochte voedingsmiddelen
649
n
8°. Terug ontvangen kosten van verpleging in
godshuizen , ziekenhuizen en in gestichten
voor krankzinnigen , van:
a. de verpleegden zelven of andere
particulieren ....... f 227,788
5. de gemeenten of daar gevestigde
instellingen van weldadigheid . ,, 79.712
c. andere gemeenten of in deze
gevestigde instellingen van wel. „ 341,247
dadigheid .
d. het Rijk.
. „ 35,239
----- n 683,986
9°. Onderstand van de bedeelden zelven of van
hnnne bloedverwanten terug ontvangen in17,823
gevolge art. 52 der armenwet ...... II
10°. Opbrengst van de door werkverschaffing
34,713
verkregen en verkochte voorwerpen
17
11°. Andere middelen:
. 1 4,492,346
Transporteren .

Per
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transport
.
. / 4,492,346
a. restitutie van voorschotten wegens verstrekten onderstand en
verplegingskosten over vorige
dienstjaren ...... . . 1 143,524
5. als voren over het dienstjaar . ,,
5,874
c. opbrengst van den arbeid door
gealimenteerden . .
,,
3,407
d. koopsomrnen bij opneming in
gestichten betaald ...
„ 12,941
e. entreegelden voor het bezoeken
van zieken
5,319
1. inbreng van kapitaal door verpleegden ter belegging gedurende hun verblijf in de godshuizen , en renten van dat
2,342
kapitaal
,,
g. verschillende baten .
. ,, 48,768
---------- ,,, 222,175
12°. Opgenomen gelden
.,
56,855
71

1 4,771,376
Nog hebben doze instellingen terug ontvangen
over het dienstjaar, wegens voorschotten voor
armen , die in andere gemeenten domicilie van
onderstand hebben en die voor rekening van het
Rijk zijn ondersteund
n 483 ,647
Totaal der eigen middelen . . . f 5,255,023
Aan SUBSIDIEN verkregen :
. . 1 2,102,559
van de gemeenten ..
2,158
„ provincien .
,,
„ 2,104,717
der
Trekt men bier of :

TOTAAL-GENERAAL

ONTVANGSTEN

voor 1869 . f 7,359,740

Transporteren . . . 1 7,359,740
20
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1 0.

20 .

. f 7,359,740
Per transport .
de uitgaven , behalve die voor
onderstand, bedragende . . . . 1 2,826,184
de verstrekte onderstand . . . . „ 4,039,100
, 6,865,284
te zamen

Dan blijft er over, als
van het dienstjaar 1869 .

VOORDEELIGE SALDO'S

f 494,456

Hierbij komt voorts in aanmerking :
dat de bezittingen dezer instellingen zijn vermeerderd of in waarde toegenomen door glossing
van kapitalen , belegging en aankoop , met eene somme
v a n .............. f 650,777
dat daarentegen de erlangde aflossingen
van hypotheken en gedane verkoop van vaste
goederen of effecten enz. slechts bedraf 564,368
gen
en de opgenornen Belden gevorderd hebben eene som van . , 56,855
„ 621,223
Zoodat het accres van de kapitaal-rekening beloopt ...29,554
.
”
dat de besturen voor huiszittende armen , godshuizen , ziekenhuizen en gestichten voor krankzinnigen over liet dienstjaar nog te vorderen hadden, wegens voorgeschoten onderstand en kosten
van verpleging , eene som van . . . . 1 308,651
doch daarentegen, wegens onderstand
of verpleging, nog verschuldigd was eene
. „ 193,391
som van . .
Zoodat meer invorderbaar dan verschttldigd bleef
„ 115,260
Het batig saldo , het accres der bezittingen en
het goed slot der restanten bedragen derhalve te zamen 1 639,270

2,99
II. Door de instellingen B, Welke alleen opgaven hebben
te doen 'van hare middelen voortspruitende nit:
bijdra1°. collecten, inschrijvingen en andere
1
2,458,407
gee
2°. subsidien van andere instellingen van wel77 248,155
dadigheid
. f 2,706,562
Totaal der bekende eigen middelen .
Aan subsidien verkregen :
.. f 121,288
.
van de gemeenten
- 79
.„
provincien .
121,367
ro

Totaal-Generaal der
voor 1869 ............. .. f 2,827,929
De onderstand, door deze instellingen verstrekt,
„ 4,456,918
beliep
BEKENDE ONTVANGSTEN

Zoodat deze som uit de niet bekend gemaakte
is moeten worden aangevuld met . „ 1,628,989
terwijl de bekende kosten van beheer ook nit de
202,007
inkomsten zjn bestreden ter somme van . .

EIGEN MIDDELEN

Totaal .

. f 1,830,996

III. Door de instellingen C, welke alleen opgaven hebben
te doen van hare middelen voortspruitende uit :
1°. Collecten , inschrtjvingen en andere vrijwil164,266
lige bijdragen . .......
2°.

subsidien van andere instellingen van weldadigheid

11,244

/7

. f 475,510
Totaal der bekende cigen middelen .
verkregen
:
Aan
f 13,060
van de gemeenten ..
, 2,600
„ provincien .
15,660
SUBSIDIEN

77

Totaal-generaal der
voor 1869 ..

BEKENDE ON T VANGSTEN

Transporteren .

f

491,170

f

491,170
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1 491,170
Per transport.
De onderstand, door deze instellingen verstrekt,
„ 1,015,089
beliep

Zoodat deze som uit de niet bekend gemaakte
moeten worden aangevuld met. f 523,919
terwijl de bekende kosten van beheer,, ook uit
110,794
die inkomsten zijn bestreden ter somme van . .
EIGEN INKOMSTEN is

77

Totaal .

. 1 634,713

RECAPITULATIE.

De gezamenlijke instellingen van weldadigheid , met uitzondering van die ter werkverschaffing , hebben , ongerekend de
esta nten van hetgeen op de voorsehotten nog in te vorderen
en te betalen is gebleven , aan ONDEBSTAND uitgegeven eene
totale som van
1 9,511,107
Ter bestrijding daarvan zijn gevonden :
l o. Uit hetgeen de liefdadigheid heeft verstrekt:
door collecten, inschrijvingen en andere vrijwillige
bijdragen . ...... 1 3,079,472 (1)
"
subsidien van andere instellingen van weldadigheid . „ 392,676
aanvulling uit eigen inkomsten der instellingen. . . „ 3,797,215
,7

f 7,269,363

2°. uit subsidien van :
de gemeentekassen . 1 2,236,907
„ prov. fondsen. . „
4,837
, 2,241,744
Totaal

•

•

•

„ 9,511,107

Hieruit volgt , dat de middelen , door de instellingen van weldadigheid tot de seven eerste hoofdsoorten behoorende en dus met
(1) Hieronder zijn niet begrepen de door de bedoelde instellingen, gedurende het
jaar 1889 gedane outvangsten, wegens erfstellingen, 1 egaten en schenkin g en, ten bedrage van f 489,751, vermaakt aan :
instellingen A en D, tea somme van f 105,422
B,
„
„
„ f 345,731
ft
C,
„
„
„ f 88,598
If
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uitzondering van die ter werkverschaffing aan ondersteuning en
verpleging van armen in 1869 besteed , zijn gevonden :

voor ruin 0,76 uit de giften , fondsen en goederen door de
lie fdadigheid verstrekt; en
voor ongeveer 0,24 uit de fondsen van de burgerkke gemeen ten
en de provincien.
De GEZAMENLMICE ONDERSTAND , door de gemeentebesturen
en AL de instellingen van weldadigheid met inbegry van die
ter werkverscha ffing verstrekt, bedroeg in den
jare 1868
f 11,031,966
en in 1869 slechts
„ 10,862,183
Dus in laatst gemeld jaar

169.783

. f

MINDER .

Dat verschil verdeelt zich in :
verstrekt :
door de gemeentebesturen
door al de instellingen :
A en D
B ......
C . . . ...

MEERDER.

. 1 8,965
71

77

MINDER.
1

„

71

„

, 12,479

77

7,

71,511
119,716

f 191,227

of . .
Blijft als boven.

" 21,444
. f 169,783

Het gezamenlijk bedrag der COLLECTEN INSCHRIJ-VINGEN
en andere VRISWILLIGE BIJDRAGEN , door AL de instellingen
ontvangen, bedroeg in 1869 MINDER dan in 1868 eene som
van 1 4,269. Het was voor de instellingen B f 46,889 LAGER,
doch voor de instellingen A en D, f 3,706 en voor de instellingen C, f 38,914 , te zamen 42,620, HOOGER.
De SUBSIDIEN, door de burgerlijke gemeente-kassen en door
de provincien aan de gezamenlijke instellingen van weldadigheid verstrekt, waren in 1869 f 43,008 HOOGER dan in 1868.
De instellingen A en D ontvingen te dier take 46,751
doch de instellingen B 1 2,984 en C 1759, te
zamen f 3 ,743, MINDER.
MEERDER,
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ERFTELLINGEN , LEGATEN

en

SCIIENKINGEN.

In 1869 werden aan onderscheidene besturen van instellingen
van weldadigheid 228 magtigingen verleend tot het aanvaarden
van deze soort van giften. De waarde daarvan bedroeg voor :
Burgerlijke of algemeene armbesturen . . . . f 14,374
Diakonien of andere kerkelijke besturen voor
huiszittende armen
” 195,334
.
2,100
De vereeniging van den H. Vincentius van Paulo. ,.
Andere genootschappen tot ondersteuning van
schaniele :Innen
16,086
7,
Weeshuizen .
47,429
..........
Bestedelinghuizen
3,000
Ziekenhuizen (waaronder f 100 voor eene inrigting voor blinden) . .
37,910
,,
Oude-mannen en vrouwenhuizen en andere godshuizen of daartoe behoorende fundatien . .
27,150
,
Instellingen ter uitdeeling van levensmiddelen
gedurende den winter. ..
500
Genootschappen tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen
200
,,
Werkhuizen
,,
1,150
17

77

I/

. f 345,233
Totaal .
Voegt men daarbij de opbrengst der collecten ,
inschrijvingen en andere vrijwillige giflen in 1869,
door al de verschillende instellingen ontvangen ,
ten gezamenlijken bedrage van
,, 3,131,882
Dan verkrijgt men eene som van .. 1 3,477,115
welke door de liefdadigheid in het jaar 1869 is verstrekt. Daa,rnit blijkt, dat de algemeene belangstelling in de verzorging
der armen hier te lande niet verflaauwt. Dit komt te meer
uit , wanneer men in aanmerking neemt de vele giften en bijdragen , welke de particuliere en kerkelijke liefdadigheid aanhoudend verstrekt aan armen en minvermogenden , mitsgaders
aan de vele instellingen ter voorkoming van armoede, waarvan ,
bij geniis aan opgaven, het bedrag zich niet laat bepalen.

511,840

Friesland .

Uitgetrokken
.

1869 .

Verschil

//

Totaal voor 1870 ,

2,376

t 1,649

14,007
—

121,310

44,192

2,147,201
+

15,656

1,600

9,786

118,934

ii

7,301

8,720

4,706

900

it

— 16,713

36,954

20,241

it

6,829

//

12,312

t

26,752

2,319,472

2,346,224

9,177

16,300

215,699

55,893

516,546

51,830

98,199

517,876

300

3,370

52,330
7,025

40,971
750,002

Guldens.
73,731

Totaal.

800

Guldens.

D.

37,870

2,191,393

9,177

16,300

.

Drenthe . .
Limburg .

30,558
206,798

.

Groningen . .

Overijssel .

38,618

Utrecht. . .
.

91,174,

461,876

.

Noordholland.
Zeeland. .

711,332

.

Zuidholland

Guldens.

C.

720

40,251

.

Guldens.
202

INSTELLINGEN

Guldens.
73,469

Gelderland

Noordbrabant

PROVINCIËN.

sommen voor SUBSIDIEN uit de gemeentefondsen aan instellingen van weldadigheid.

STAAT der op de goedgekeurde gemeentebegrootingen voor het dienstjaar 1870 uitgetrokken
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STATISTIEKE BIJZONDERHEDEN
BETREFFENDE

de sedert het jaar 1846 in NEDERLAND bestaande
VEREENIGING Yan den It YINCENTIUS VAN PAULO,
LOOPENDE TOT EN MET DEN JAKE

1870.

De Vereeniging van den H. Vincenlius vtin Paulo, oorspronkelijk in den jare 1833 aangegaan door eenige godvruchtige
studenten aan de universiteit to Parijs, heeft zich , als instelling van liefdadigheid op de vruchtbaarste wijze ontwikkeld
en uitgebreid , niet alleen in Frankrijk, maar in onderscheidene
landen van Europa, Azie, Afrika, Amerika en Australie. Hare
tallooze liefdewerken, ter bevordering van het geestelijk hell
en tijdelijk welzijn van behoeftige natuurgenooten, hebben
haar zoowel de hooge goedkeuring van het Hoofd der Kerk
en van de Bisschoppen in de diocesen , als de belangstellende'
medewerking van godsdienstige weldoeners der lijdende menschheld , doen verwerven ; terwijl de rijkste zegeningen des Hemels
daarop zijn nedergedaald.
Op bladz. 230 en volgende van den XVIIden Jaargang van
dit Handboekje vindt men eenige bljzonderheden omtrent deze
instelling in het algemeen , met bijvoeging van statistieke opgaven in het bijzonder van dat deel dier Vereeniging, hetwelk
in den jare 1846 hier to lande is opgerigt , aantoonende wat
zij aldaar tot en met het jaar 1861 had verrigt.
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Bij de plegtige viering in 1871 van het 25-jarig bestaan dezer
Katholjjke instelling in Nederland, heeft haar verdienstelijk hoofdbestuur een algemeen overzigt vervaardigd van het personeel,
de liefdewerken , de ontvangsten en uitgaven van dat deel dezer
Vereeniging gedurende gedacht tjjdvak. — Daaruit zjjn de
Statistieke bijzonderheden ontleend , welke de hier volgende tabel
bevat , ten blijke hoedanig eene goed geregelde instelling van
liefdadigheid , bij volhardende liver van haar bestuur en hare
leden , kan bloeijen en vruchten dragen , als zij — gelijk de
hier bedoelde Vereeniging zich bevIljtigt to doen — geheel
in den geest der Katholijke Kerk , alleen uit Liefde tot God,
de door Zijnen Zoon, onzen Zaligmaker JESUS CHRISTUS , onder
toekenning van- Hemelsche vergelding , aanbevolene werken van
Barmhartigheid, beoefent en daarbij het voetspoor volgt van
den liefdevollen menschenvriend den H. Vincentius van Paulo.
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PERSONF,EL DER VEREENIGING.

Jaren.

Con-

Werkende

Ilonoraire

Aspirant

ferentien.

leden,

leden

leden.

Kaden.

1846

1

4

80

4

a

1847

2

13

240

160

a

1848

4

24

442

386

a

1849

4

39

643

427

6

1850

5

49

874

844

a

1851

6

61

960

1199

a

1852

6

71

1114

1038

Il

1853

6

80

1320

1420

10

1854

7

91

1430

1570

31

1855

7

100

1557

1861

45

1856

7

99

1565

2021

27

1857

8

98

1538

1974

53

1858

8

99

1553

2335

43

1z559

8

106

1690

2178

43

1860

8

107

1711

2421

63

1861

8

110

1789

2659

37

1862

8

110

1740

2612

28

1863

8

114

1779

2606

38

1864

8

114

1811

2594

59

1865

8

115

1897

2454

49

1866

8

116

1888

2686

77

1867

8

126

2029

2733

90

1868

8

127

2185

2786

87

1869

8

129

2089

3174

144

1870

8

129

2080

3109

69

I
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AARD DER 1.1EFDENVERKEN.

Jaren.

Op scholen
GeBeGegeplaatste
zochte wettigde wettigde
of
gehuwekinbeschermde
zinnen. lijken.
deren.
kinderen.

In
dienstbetrekking
geplaatste
personen.

Tot hunne
godsdienstpligten
teruggekeerden.

1846

154

I/

n

64

11

1847

681

11

II

77

137

73

6

1848

1420

u

11

410

143

63

1849

1953

1

u

871

219

71

1850

2571

u

u

1866

389

138

1851

2769

24

I/

2249

384

147

1852

2781

27

12

3117

363

161

1853

3420

32

15

2517

316

171

1854

3910

39

29

2630

391

195

1855

4464

41

16

2786

422

203

1856

3821

32

15

3298

790

205

1857

3986

42

7

4291

440

232

1858

3791

39

11

3957

392

193

1859

4291

35

62

3853

429

192

1860

4242

58

40

3777

168

453

1861

4573

42

21

3334

171

502

1862

4249

46

46

3241

168

492

1863

4647

42

5'2

3014

545

241

1864

4897

60

53

3892

549

261

1865

4675

44

66

4205

520

273

1866

5056

58

43

3191

406

259

1867

5101

42

49

4319

233

421

1868

5013

46

99

4241

339

200

1869

4778

31

22

3831

428

213

1870

5003

47

21

4677

385

205

Totaal 92279

828

679

74008

8727

5570
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ON TVANGSTEN.

Jaren.

1846

Collecten
op de
wekelijksche
zittingen.

ln schrijvingen
en
giften.

Liefdewerk en ,
loterij en
enz.

ye rsehillende
bates.

Algemeen
Totaal.

Guldens.
614

Guldens.

Guldens.

Guldens.

Guldens.

988

a

36

1,638

3,46

ir

ii

7,075

10,541

1848

5,49

a

ir

19,997

26,487

1849

9,59

ii

ri

58,485

68,077

1850

10,08

ii

ri

71,102

89,728

1851

15,26

ii

it

96,818

119,312

1852

17,638

34,718

23,394

30,864

121,476

1853

17,405

41,620

29,010

33,290

139,000

1854

16,910

47,300

37,190

1855

16,937

51,780

39,261

1847

f

36,530

154,750

39,961

164,073

1856

18,680

57,212

30,495

34,270

156,213

1857

20,007

50,846

25,384

43,384

158,400

1858

21,406

42,144

31,283

38,340

152,817

1859

17,338

46,499

25,821

36,734

144,045

1860

24,402

45,953

29,215

37,828

154,140

1861

19,330

51,580

40,706

43,383

166,760
158,661

1862

19,060

54,904

62,731

36,698

1863

18,065

52,294

38,350

31,610

158,118

1864

19,678

53,312

44,692

46,892

180,553

1865

22,854

62,962

43,701

74,686

224,687

1866

25,222

54,742

42,796

44,543

192,091

1867

27,846

58,725

44,511

51,374

199,488

1868

26,790

81,255

49,753

59,298

235,044
233,742

1869

26,941

61,469

39,965

84,036

1870

26,982

69,369

44,923

95,322

255,840

Totaal

448,998

1,019,672

723,181

1,152,556

3,695,681
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UITGAVEN.

Jaren.

0 ndersteu nin g
in
natura,

Ondersteuningo.
in ':'
geld.

Lief deweren scholen,
ken,
bibliotheken,
werkinrigerii nqstim n,sep

Verschillende
lasten.

Van
de
Raden.

gem een
„i
totaal.

Gulden.

Gulden.

Gulden.

enz.
Gulden.
1846
1847
1848
1849

m
a
27,729

1850

a

1851

a

Gulden. ,
29

11
ii
a
299

a

a

304

n

1,231

a

a

9,165

a

a

a

24,831

5,948

18,604

4,601

57,239

a

a

88,614

::

a

a

103,465

1852

48,283

4,419

21,039

33,334

4,891

112,719

1853

57,190

5,100

30,110

29,610

3,728

129,928

1854

63,190

7,620

47,100

27,210

3,320

151,360

1855

67,034

10,542

55,422

16,043

2,225

155,788

1856

57,502

6,452

45,057

26,250

795

141,683

1857

50,441

4,955

45,718

36,565

3,274

146,271
143,993

1858

47,645

6,375

45,430

32,693

1,871

1859

47,923

10,310

38,255

25,823

1,011

132,187

1860

54,625

6,792

54,761

23,671

739

.149,120
156,630

1861

62,939

7,046

49,803

31,596

2,433

1862

56,564

8,075

78,399

26,781

1,111

175,247

1863

53,128

7,119

44,521

33,613

970

143,473
162,299

1864

56,766

6,777

50,400

45,569

924

1865

60,730

8,336

49,683

81,133

882

201,617

1866

69,951

10,156

60,862

34,207

1,044

177,136

1867

74,347

8,631

45,463

51,528

1,472

183,430

1868

69,018

8,765

87,065

46,261

1,018

213,934

1869

67,085

7,284

45,617

92,709

1,464

214,914

1870

71,698

9,581

73,252

81,124

1,003

237,562

1,164,675

144,645

973,934

794,628

38,779

3,413,836

Totaal

I

Gulden.

887
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Behalve het bezoeken en ondersteunen in natura en in geld
van de gezinnen , oefenen de Conferencien meer of min uitgebreide liefdewerken nit, waarvan er hieronder eenige worden
opgenoemd.
LIEFDEWERKEN TEN BEHOEVE VAN KINDEREN :

Bewaarscholen. — Breischolen en naaikamers. — Scholen
voor lager onderwijs. — Avond- en Zondagsscholen. — Houden
van toezigt over kinderen in de kerk en bij de Christelijke
leering of het kathechizeeren.
Kleeden van behoeftige kinderen bij hunne eerste H. Communie. Bezorgen van afzonderlijke slaapplaatsen aan kinderen van verschillend geslaclit
en afzonderlijk van de ,ouders. — Het verschaffen van boterhammen aan kinderen, die des middags op bewaarscholen
overblijven. — Het verschaffen van middagspijs en van kleedingstukken aan arme kinderen op leerscholen. — Het verschaffen
van gereedschappen en van teekenlessen aan jongens, die op
ambacht zijn. Kinderfeesten op St. Nicolaus , Onnoozele
kinderen — of St. Vincentiusdag. — Uitbesteden van jongens
in het schoone gesticht de Heibloem , in andere kindergestichten
of bij landlieden.
:Opvoeding en verpleging van verwaarloosde jongens.
LIEFDEWERKEN TEN BEHOEVE VAN VOLWASSENEN
EN GEHUWDEN :

Spijskokerijen. Magaztjnen van kleederen en liggingstukken ,
kribben , enz. daaronder begrepen het, door de leden eens of
tweemaal per jaar ophalen van oude kleederen, dekens, stroozakken , stoelen , tafels en van al wat de vrouwelijke schoonmaak als rommel v6Or de Meimaand wenscht op te ruinaen. —
Magazijnen van kagchels , om des winters uit te leenen. —
Het verschaffen of leenen van aardappelenpoters, Werk-inrigtingen , als manden- en schoenmakerijen, koehaar- en vlasspinnerijen , touw- en zijdepluizertjen , enz. — Huur- en spaar-
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kassen. — Het secretariaat der armen , om gratis brieven voor
hen op te stellen en te verzenden en hunne belangen , wanneer
die benadeeld worden , te verdedigen. — Het liefdewerk van
St. Franciscus Regis, um onwettige zamenlevingen te doen ophouden of in huwelijken te doen verkeeren of huwelijkspapieren
te bezorgen. — Het verschaffen van koffij in verwarmde schuren
des winters, aan de armen , die 1 of 2 wren verre ter kerke
komen. — Het bezoeken van arme zieken en verschaffen van
versterkende middelen aan herstellenden. — Het bezorgen van
het noodige geryf en versiering bij het toedienen der laatste
H. Sacramenten. — Het bezorgen van en medegaan ter begrafenis der armen. — Het begraven van gegoeden ten voordeele der armen. — Weeshuizen en gestichten voor ouden
van dagen. — Het bezoeken van gevangenen. — Bibliotheken. —
Het verstrekken van reisgeld en aanbevelingen aan vreemdelingen. — Het verschaffen van gezellig verkeer in geschikte
lokalen aan ambachtsgezellen , jongelieden enz.
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Strafgevangenissen

1,517

1,027

56

2,600

1,939

Huizen van verzek.

4,676

2,802

154

7,632

4,364

Huizen van arrest.

4,228

3,052

116

7,396

1869

10,421

6,881
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1868

11,064

7,171
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282
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NEDERLANDEN ,

jaar 1869.
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1,139

1,461

1,953

647

2,451

5,181

5,400

2,232

2,347

5.049

4,323

3,073

5,937 11,691 11,676

5,952

6,483 12,088 11,998

6,573

Totaal in 1

Het getal der gevangenen, gedurende het jaar 1869,
bij afwisseling in 145 !WIZEN VAN BEWAILING aanwezig
geweest, bedroeg voor iedere snort als volgt:
1,063
Aangehouden burgerlijke personen . . .
Gearresteerde mihtairen
. .....
77
Nalatige mihtiens en gestrafte verlofgangers
192
Opgesloten wegens verkwisting of wangedrag. 8
Veroordeelden door den kantonregter . . . 4,272
Idem bij wanbetaling van boeten . . . . 12,899
Gegijzelden om boeten en kosten . . . .
94
Idem om schulden
4
Doortrekkende gevangenen
2,645
Tijdelijk opgenomen krankzinnigen , . . .
8
Gevangenen bestemd om to worden gebragt
Haar de bedelaarsgestichten
2.455
Idem over de grenzen des Mks . . . . .
851
Elders veroordeelden, die hunnen straftijd in
het huis van bewaring hehben ondergaan. 2.602
[ Mannen . •
Vrouwen .
Jongens . .
Meisjes • . • •
In 1868 bedroeg het totaal
Totaal

.-.......... ._- -.- -_,

-.-,

-..........

-.-

-.-

//

Meerder.

n

u

11

Minder .

653

290

10

II

II

II

630

178

II

II

11

//

II

Verschil
943

108

546
27

397

322

621

. 21.071
. 3.713
1 980
406

27 170
28.646
1.476

Dus minder in 1869
Het getal kleine kinderen, ti.jdelijk bij hunne
moeders opgenomen, beliep ....

21

130
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Het getal der bij afwisseling npgenomen gevangenen bedroeg in
1865.
1867.
1866.
1368.
1869.
Strafgevangenissen . 2,680 2,555
2,586
2,606
2,600
verzekering
. 7,611
7,989
7,972
7,632
7,369
arrest . . . . 7,835
7,748
8,766
7,976
7,396
bewaring . . . 23,862 27,333 28,853 28,646 27,170
x
Totaal . . 41,988 45,005

48,177

47,217

44,798

Aanwezig waren op ultimo December
1865.
1866.
S t rafgevangenissen . 1,928
1,889
verzekering . . 1,082
1,025
558
505
arrest . . . .
128
bewaring . . .
116

1867.
1,942
1,129
622
147

1868.
1,980
1,068
527
115

1869.
1,939
1,123
517
122

3,840

3,690

3,701

Totaal

.

.

3,696
. ■.•••■ •■• ■

3,535

•■•••■ •7■ - ■

Onder de bevolking der huizen van bewaring zijn de doortrekkende gevangenen begrepen, die in elk huis, waar zij zich
bevonden hebben, zijn ingeschreven en derhalve herhaaldelijk
in de statistiek voorkomen. Hun getal bedroeg: in 1869 2,645
in 1868 3,466, in 1867 4,055, in 1866 3,589 en in 1865 3,588.
In 1869 was de bevolking, bij afwisseling opgenomen, in de
strafgevangenissen 6, in de huizen van verzekering 357 , in
de huizen van arrest 580 en in de huizen van bewaring 1476
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lager dan in het jaar 1868, terwijl de bevolking op ultimo
December aanwezig in de huizen van verzekering 55 en in die
van bewaring 7 hooger klom en in de twee andere categorien
van gevangenissen beneden het cijfer van 1868 is gebleven
ten bedrage van 41 en 10.
De verblijfdagen der gevangenen, bij afwisseling opgenomen ,
bedroegen :

in de strafgevangenissen ..
„ huizen van verzekering .
arrest .
bewaring .
77

17

71

77

71

77

709,314
391,695
177,555
72,455

”

„

in 1869 ...
" 1868

. 1,351,019
1,399,638
. 1,369,235
. 1,312,566
1,336,440

" 1867 . ..
" 1866 ...
r 1865

Van 1868-1865 is 1,354,469 het gemiddeld cij fer der verblij fdagen.
Dit geeft een verschil van 3,450 verblijfdagen ten voordeele
van 1869.
De gemiddelde bevolking was naar het getal verblij fdagen : in
1869 3,700 , in 1868 3,829, in 1867 3,749, in 1866 3,587 en
in 1865 3,666.
De verhouding tot de bevolking des Rijks was op 1000 zielen :
over 1869
1868
1867
ff
1866
If
1865
77

2)

.
.
.
.
.

12,2
13,0
13,4
12,6
11,8

Het getal der gedurende het jaar 1869 in al de gevangenissen
bij afwisseling aanwezig geweest zijnde gevangenen verdeelde
zich , met onderscheiding van het geslacht , naar de provincien ,
ills volgt :
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Mannen.

Provincien.

Noordbrabant
Gelderland

.

.

Vrouwen.

Totaal.

3,902

754

4,656

6,003

1,157

7,160

5,125

788

5,913

5,923

1,169

7,092

.

1,607

349

1,956

Utrecht. ,

2,994

537

3,531

Zuidholland ..
Noordholland
Zeeland

.

Friesland .

2,729

495

3,224

Overijssel.

3,599

583

4,182

Groningen

1,765

307

2,072

Drenthe .

1,661

263

1,924

Limburg .

2,419

669

3,088

. 37,727

7,071

44,798

Totaal

.

.

Gemiddeld was de verhouding van het getal der vrouwen tot
100 mannen :
18,7
in 1869 ..
20,5
„ 1868 ..
,, 1867. .
19,6
17,9
, 1866 ..
19,5
,, 1865. .
Het getal der vrouwen op 100 mannen beliep in Limburg
27,6 en in Zuidholland slechts 15,3.
Onder het getal gevangenen telde men de volgende vreemdelingen :
StrafHuizen
Huizen
van
van
gevange.
nissen, verzekering. arrest.

Uit

Pruissen . .
Andere Duitsche Staten
Belgie

.

82
10
20

68
32
24

91
10
18

Totaal.

241
52
62
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StrafHuizen Huizen
gevangevan
van
nissen. verzekering. arrest.

Pit

Totaal.

Frankrijk ..

7

6

4

17

Zwitserland .

11

11

I,

22

Engeland ..

3

2

2

7

,,

1

,,

1

)7

17

1

1

2

3

Denemarken , Zweden en
Noorwegcn
Italie ..

1

Noord-Amerika .

,,

Andere Staten v. Amerika.

//

,,

3

3

Ned. Oost- en West-Indie.

1

2

1

4

135

147

131

413

Totaal .

.

Op de 1000 gevangenen telde men :
Protestanten. liatholtiken. Israelieten.

In de
Strafgevangenissen . .

.

583.46

395.00

21.54

Huizen van verzekering

.

612.68

367.14

20.18

571.66

412.66

15.68

591.16

390.35

18.49

”

”

arrest . .

In deze gevangenissen to zamen.

De gevangenen , vergeleken met het zielental der verschillende godsdienstige gezindten in bet Rik, geven de volgende
uitkomsten op de 1000 zielen :

i L 0 te, tanten.

Kat holtiken.

Israelieten.

voor 1869.

..

4,65

5,12

4,58

1868.

..

4,97

5,37

4,70

,

1867.

5,22

5,59

6,06

,/

1866.

4,82

5,26

4,25

,,

1865.

4,67

5,92

4,40

”

1864.

4,55

5,68

4,13

/1

1863.

5,05

5,96

5,53

1862

5,33

6,35

5,09

5,39

6,83

5,51

5,30

7,01

5,20

,,

1861.

1)

1860.

"
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In 0.e strafgevangenissen verdeelde zich de in 1869 aldaar 130
afwisseling aanwezig geweest zijnde bevolking, als volgt:
Protestanten.

Criminele .
Mannen ; Militaire ..
‘ Correctionele.
{ Criminelt .
Vrouwen
Correctionele .
Jongens.
Meisjes.
Totaal

Kath objken.

422
276
350
70
72
265
62

.

1517

8
17
1
1
12
2
56

1027

•• ■ ••• ,...........■

.........■■•••■

Het getal jeugdigen beneden de 16 jaren bedroeg:
13
Beneden
10
tot
10
tot
16.
13.
jaren.
Strafgevangenissen .
. 24
89
195
175
77
Huizen van verzekering . 15
195
. 14
109
r arrest. .
71

Totaal .

.

53

275

Israelieten.

15

289
198
228
49
41
175
47

565

Totaal.
308
'267
318
893

In de huizen van bewaring waren bij afwisseling aanwezig
geweest: 1980 jongens en 406 meisjes onder de 16 jaren oud.
Het getal vrijgesprokenen , doch op grond van art. 66 des
Wetboeks van Strafregt in de huizen van verbelering geplaatste
kinderen , bedroeg:
. . 172 1
Jongens te Alkmaar
221
Meisjes te Montfoort
. .
49
245
Dit getal beliep in 1868
235
1867
221
1866 .
204
1865 .
De sterfte bedroeg in de strafgevangenissen 30; in de huizen
van verzekering 13; in de huizen van arrest 5; te,zamen 48.
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Van zcl[moord kwamen in 1869 geen gevallen voor. Slechts
eene poging tot zelfmoord werd in een huis van arrest waargenomen.
Het cijfer der gevallen van krankzinnigheid onder de gevangenen in de strafgevangenissen, huizen van verzekering en
huizen van arrest bedroeg in 1865 negen , in 1866 Hen, in 1867
acht , in 1868 twee en in 1869 drie. De gevallen in 1869 deden
zich voor bij mannen, in 2 huizen van verzekering.
Het aantal kinderen met de moeders in de gevangenissen opgenomen
en het aantal kinderen in de gevangenissen geboren , bedroegen:
•

Opgenomen.

Strafgevangenissen ..
Huizen van verzekering .
,, arrest ...
n
n
bewaring . .
n
Totaal in 1869 .
1868 .
n 1867 .
/7
n , 1866 .
1865 .
7/

77

„

7/

Geboren.

Totaal.

.
.
.

5 .
127
80
130

4
14
3
71

9
141
83
130

.
.
.
.
.

342
494
546
348
386

21
23
19
20
25

363
517
565
368
411

.

Het getal der criminele en der Correctionele gevangenen was
als volgt:
Criminele.

in 1869 .
„ 1868 .
" 1867 .
" 1866.
„ 1865 .

.
•

.
.

851
850
855
817
898

Correctionele.

12,562
13,164
13,916
13,249
13,330

Daaronder an niet begrepen de mildairen , wier getal over
elk dier 5 jaren in de verschillende gevangenissen bedroeg:
809, 754, 830, 775 en 829.
Het getal der gegijzelden wegens burgerlijke en handelsschulden beliep:
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Mannen.

Vrouwen.

in 1869 .

86

5

1868 .

100

4

„ 1867 .

93

4

,

1866 .

90

2

,

1865 .

82

2

,

Het aantal der gegijzelden wegens boeten en geregtskosten
bedroeg:
157

Mannen ...

20

Vrouwen

8

Jongens
i
Meisjes

onder de 16 jaren

Totaal in 1869

. 185

„ 1868

. '205

„ 1867

. 302

1866

. 332

17

„ 1865 . . . f$29
Het getal der subsidiaire gevangenisstraffen ten uitvoer gelegd
wegens wanbetaling van boeten in strafzaken , beliep:
Kinderen onder
de 16 jaren.

Mannen. Vrouwen. Jongens, Meisjes. Totaal.
in 1869. . . 13,971

2,004

1,188

190

17,353

„ 1868. . . 13,181

1,955

1.163

167

16,466

„ 1867. . . 13,551

1,750

1,018

124

16,443

„ 1866. . . 12,023

1,558

931

132

14,644

7,874

1,213

658

77

9,822

„ 1865. . .

In 1869 waren er in het geheel 3,384 beklaagden in de
huizen van verzekering en arrest. Dat getal bedroeg: in 1868
3,533, in 1867 4,020 en in 1866 3,514.
Het getal der bij herhaling veroordeelden bedroeg in 1869:
4,395. Daarvan waren reeds tot afzonderlijke opsluiting
veroordeeld geweest 984.
Het getal herhalingen van misdrij f , eerst gebleken na de veroordeelingen , bedroeg in 1868: 2,366
De aard der misdrijven van veroordeelden en het getal dezer laatsten kunnen uit de volgende opgaven blijken:
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Tegen de algemeene zaak.

Straf-

Huizen

Huizen

gevange-

van

van

nissen. verzekering. arrest.

Aanslagen tegen de uitwendige veiligheid van den Staat ..
Aanslagen tegen de inwendige veiligheid
van den Staat
Misdrijven tegen de Staatsregeling des
Rtjks . .......
Valsche munt en geldsnoeijerij .
Valschheid in geschriften . . . .
Valschheid in paspoorten enz. .
Verduistering van geld en goed
Feitelijke wederspannigheid . .
Ontvlugting van gevangenen en verberging van misdadigers .
Bedelarij en landlooperij .
Rustverstoring. .
Overtreding van bijzondere wetten .

,
2

77

8
103
,,
8
35

"

,,

"

"

17

/1
62
4
4
159

27
2
3

3
1062
13
395

188

1702

fl

/7

1

12
1

10
276

893
7

840
2040
.......... •••■ ••••■ •

Tegen bijzondere personen.
Moord , doodslag en poging daartoe .
Kindermoord .......
Bedreigingen
Moedwillige verwonding en mishandeling
Onwillige nederlaag , verwonding enz.
Aantasting van zeden en verkrachting
Dubbel huwelijk en overspel
Wegmaking van kinderen. .
Opligting van minderjarigen ..
Inbreuk op de wetten op het begraven.
Valsche getuigenis, meineed .
Boon en Laster .

119
39
15
75
3
73
3

5
43
1384
167
85
4

1
2
29
1721
26
34
3

,

,

,

77

77

77

$7

,,

1

8

9
1

4
260

229

:337

1960

2047

1
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Straf-

7'egen eigendont.

gevange-

Huizen
van

Huizen
van

nissen. verzekering. arrest.

Diefstal en poging daartoe .
Bankbreuk en opligting . .
Misbruik van vertrouwen .
Brandstichting , vernieling, schade .

1431
93
21
108

1571
109
108
116

1521
71
60
63

1653

1904

1715

89
.,
5
107

120
22
54
50

)7
5
2
1

201

246

8

77

a

Militaire wanbedrijven.

Desertie. .........
Ronselartj .........
Geweldenarij enz. . .....
Insubordinatie . .

Opgesloten op grond van art. 66 van
.
het Strafwetboek . .

221
--221
--. 2,60.0

y,
--- --5,812 5,810
Totaal .
--- --Tegenover het jaar 1868 zijn in 1869 toegenomen de cijfers
van valschheid in geschriften , bedreigingen , moord , moedwillige verwonding en mishandeling , aantasting van zeden en verkrachting , hoon en laster,, bankbreuk en opligting, brandstichting , vernieling en schade; dock zijn gedaald de getallen van
bedelarij en landloopertj , valsche getuigenis en meineed, diefstal
en poging daartoe.
Naar de hoofdafdeelingen der verschillende misdnjuenbedroeg
het getal der in 1869 aanwezige reroordeelden (1) wegens daden :
tegen de algemeene zaak . . 3,930
. 4,344
13,546
personen . .
,
. 5,272
eigendommen .
”

77

(1) Daaronder Diet begrepen, die wegens militaire wanbedriiven en de op.
geslotenen op grond van art. 66 van bet Strafwetboek.
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Deze cijfers beliepen :
in 1868:
„ 1867:
, 1866:
„ 1865:
, 1864:

4,351,
4,963,
4,612,
4,367,
4,003,

4,099 en 5,651. Totaal 14,101
14,962
4,364 „ 5,635.
14,360
4,440 „ 5,308.
14,564
4,061 , 6,136.
13,727
3,354
6,370.
77

Het gedrag der gevangenen in de gevangenis onderscheidt zich:

Goed ..
Redeljjk .
Slecht ..

Strafgevangenissen.

Huizen van
verzekering.

lIttizen van
arrest.

1,859
618
123

7,214
274
144

7,132
239
25

.

.

Het getal der in de gevangenis gestraften bedroeg:
Ter take van:
Onzedelijkheid .
Luiheid ..
Gewelddadigheid .
Insubordinatie . .
Andere vergrijpen .

14
32
52
51
475

30
23
88
43
225

4
8
6
5
38

Totaal .

624

409

61

Het getal misdrijven in de gevangenissen gepleegd, bedroeg 3,
namelijk :
1 Diefstal.
1 Verwonding.
1 Mishandeling.
Er zjjn 2 gevangenen ontvlugt. Bovendien werd door twee
gevangenen gezamenljjk eene poging tot ontvlugting gedaan,
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Het aan tal cellen bedroeg in 1869, nameltjk :
in de strafgevangenissen
„

„

77

71

.

.

huizen van verzekering
17

„

arrest ..

Totaal

.

.

.

100

.

472

.

320

.

892

--Daarin werden opgesloten:
ten gevolge van vonnis
wegens wangedrag .

3,659

.

211

op verzoek

6

Totaal

.

3,876
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VIJFJARIG OVERZIGT
DER BEVOLKING VAN DE

GENEESKUNDIGE GEST ICHTEN
VOOB

KRANKZINNIGEN
IN BET

KONINGRIJK DER NEDERLANDEN,
loopende over de jaren
1864, 1865, 1866, 1867 en 1868 (*).

Het getal der geneeskundige gestichten ter verpleging van
krankzinnigen, als zoodanig , op den voet der wet van den
29sten Mei 1841 (Staatsblad n°. 20), erkend, bedraagt 12. (f)
De vestigingsplaatsen dier gestichten zijn te 's Hertogenbosch ,
Zutphen, 's Gravenhage, Rotterdam, Dordrecht, Delft, Bloemendaal —

(genaamd Meerenberg) NJ Haarlem , — Amsterdam (uitsluitend
voor Israeliten), Utrecht, Franeker,, Deventer en Maastricht.
De acrd dier gestichten is gebleven gelijk die was in het
vorige tienjarige tijdvak. (Zie bladz. 3001 en volgende van den
2lsten Jaargang van dit Handboekje) .
De provinci gn Zeeland , Groningen en Drenthe bleven ook in
(1.) Dit vijfjarig overzigt sluit aan dat over het tienjarige tijdvak
van 1854-1863, opgenomen in den een en twintigsten Jaargang van
dit Handboekje.
In den tienden Jaargang van dit Handboekje vindt men het tie njarig overzigt te dier take over de jaren 1811-1853.
(j) In den jare 1870 heeft zich eene maatschappij gevormd tot verpleging
van krankzinnigen ten platten laude in de provincie Noordbrabant, in een
daartoe op te rigten gesticht, hetwelk is gevestigd op het terrein genaamd
Conde water in de gemeente Rosmalen bij 's Hertogenbosch. BO
Koninklijk besluit van den 20sten December 1870 is dat gesticht verklaard te
behooren onder de geneeskundige gestichten voor verpleging
van krankzinnigen in het Rijk.
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het nu behandelde tijdvak van gestichten verstoken. Door de
besturen Bier gewesten zijn opvolgend, ter voldoening aan
art. 8 der wet, overeenkomsten tot plaatsing van de dAar te
huis behoorende arme krankzinnigen aangegaan, met de besturen van een of meer der voormelde gestichten , als voor
Zeeland met dat te Delft, en voor Groningen en Drenthe met die
te Zutphen en te Delft.
Daar ket gesticht te Maastricht op verre na niet toereikend
is om al de arme krankzinnigen van Limburg te bevatten , is
ook door het bestuur van dat gewest eene overeenkomst aangegaan met dat over het gesticht te 's Hertogenbosch.
Voorts zijn door onderscheidene provinciale besturen overeenkomsten aangegaan met het gesticht te Amsterdam, tot
plaatsing van arme krankzinnige Israeliten, wier vermenging
met lijders van andere godsdienstige gezindten in de andere
voormelde gestichten onraadzaam is , met het oog zoowel op
de eigenaardige bereiding van hun voedsel , als op de vervulling hunner godsdienstpligten.
Mannen. Vrouwen. Totaal.

In deze 12 gestichten waren op 1
Januarij 1864: aanwezig . ..... 1260
Van dat tijdstip tot 31 December 1868
zijn opgenomen
.. .
2321
In dat tijdvak zijn verpleegd .
Daarvan zijn :

3581

1350

2610

2343

4664

3693

7274

Mannen. Vrouwen. Totaal.
.

898

805

1703

en ontslagen :
niet verbeterd
verbeterd . .
hersteld . . .
Totaal . .

62
165
876

52
163
958

114
328
1834
- 2001

overleden.

.

•

•

--

1978 3979
••••••■■•• ■ ••

Zoodat op 1 Januarij 1869 aanwezig
waren ..
. 1580

1715 3295

327
Van die 3295

VERPLERGDEN

bevonden zich te
Mannen. Vrouwen. Totaal.

's Hertogenbosch .
Zutphen ..
's Gravenhage
Rotterdam .
Dordrecht .
Delft . ..
Meerenberg .
Amsterdam .
Utrecht .
Franeker
Deventer .
Maastricht .
Totaal .

.

280
203
46
62
122
145
330
43
132
89
89
39

284
196
85
105
111
152
377
60
139
88
82
36

103
271
77
171
75

1580

1715

3295

564
399
131
167
233
297
707

i

Het getal verpleegden nam alzoo in die vijf jaren toe met
320 mannen en 365 vrouwen, te zamen 685, en dus, evenredig met meer dan in het daaraan voorafgaande tienjarig
tijdvak, toen die vermeerdering was 463 mannen en 510
vrouwen , te zamen 973.
Gemiddeld zijn in de vijf jaren (1864-1868) p. m. jaarlijks:
Mannen. Vrouwen. Totaal.

Opgenomen ...
Overleden
niet verbeterd .
Ontslagen
verbeterd ..
hersteld ..

464
180
12
33
175

469
161
11
33
192

933
341
23
66
367

Gedurende het vijfjarig tijdvak waren van het eene gesticht
naar het andere overgeplaatst: 115 mannen en 112 vrouwen,
to zamen 227.
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Met iabegrip van deze getallen was het aantal der in de
verschillende gestichten to zamen OPGENOMENEN ingedeeld :

Naar de klasse :

Mannen.

Vrouwen.

Totaal.

Eerste klasse .

.

157

126

283

Tweede

„

.

261

243

504

Derde

„

.

2,018

2,086

4,104

....••••••■■••■•......■

•■■■•••.•■■•••• ■■■.

...... ■..............

2,455

4,891

2,436

............,_

Naar de woonplaals:
Stedelingen.

1,419

1,497

2,916

Landbewoners ..

1,017

958

1,975

2,436

2,455

4,891

Naar den ouderdotn :
Jonger dan 10 jaren
van 10 tot 20
/7

20

"

30

77

30

"

40

r

30

21

51

168

120

288

77

546

542

1,088

,,

571

571

1,142

40

„

50

17

551

484

1,035

1)

50

"

60

tl

312

341

653

,,

60

„

70

17

186

246

432

boven de

70

Iv

72

130

202

2,455

4,891

,,

2,436

.......___

Naar den burgerlijken stand:
Gehuwden ..

.

978

1,004

1,982

Ongehuwden .

. 1,458

1,451

2,909
_______

■••........... ••■•••

2,436

2,455

4,891
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Naar de godsdienst : (1)
/llannen.

Totaal.

Vrouwen.

. 1,377
.
978
81

1,390
937
128

2,767
1,915
209

2,436

2,455

4,891

1 ste maal . 1,901
2de of meer535
dere malen.

1,855

3,756

600

1,135

2,436

2,455

4,891

Protestanten ..
Roomsch Katholijk en .
Israeliten . .

Naar diet en noel recidieve :

Krankzinnig
voor de

Naar den vorm der krankzinnigheid:

Mania. .
Monomania ..
Melancholia. ..
Dementia ...
Idiotisme . ..
Epilepsie

2.113
1,092
1,021
150
94
244
440
652
1,092
366
798
432
144
108
252
143
392
249
— -- --- --2,455
4,891'
2,436

(1) Pereentsgewuze berekend verdeelde zich het totaal der in de gestichten opgenomenen, naar de godsd ie n s 1, in elk der dlie tudvakken van 1844-1853,
Mannen. Vrouwen. Totaal.
van 1854-1863 en van 1851-1868, als volgt:
62,5
61,5
63,7
1 1,te tudvak
Protestanten . . .
59,3
60,1
53,4
2de
,,
56.6
56,6
56,5
31,8
30,3
33,3
i 31dstee
f,
36,1
Katholuken. . . .
34,5
37,7
2de
,,
39,1
38,2
40,2
......
3de
5,7
6,0
iste5,2
4.6
5,4
Israeliten . . . .
3,9
2de
4,3
5,2
„
, ...... 3,3
3de
Er is eon bepaalde reden waarom betrekkelijk meer Roo ms e h IC a th ol ijk e n
dan Pr otes tan ten zun opg,,nomen, overleden en hersteld, deze nameluk, dat de
toename van plaatsing in de gestichten in de laatste jaren het grootst is geweest
in Noordbr a ban t en Limburg, ten gevolge van het verleenen van subsisidien uit de provinciale fondsen aan de gemeenten , om de veplegingskosten te
helpen bestruden. Daardoor werd de antlers ontbrekende gelegenheid versehaft om
de plaatsing in de gestichten te verkriugen.
PP

PP

..

...

•

•

22
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Naar erfelijke en niet erfelijke
krankzinnigheid :
Mannen.

.
.

Erfelijke ...
Niet erfelijke .

Vrouwen.

Totaal.

499
1,937

603
1,852

2,436

2,455
---

1,102
3,789
--4,891
—

421
2,015

86
2,369

507
4,384

2,436

2,455

4,891

Naar de oorzaak der krankzinnigheid :

Uit dronkenschap . .
Uit andere oorzaken .

.
.

Onder de opgenmenen waren 17 mannen en 11 vrouwen,
to zarnen 28, die, na een kort verbly in het gesticht, werden
ontslagen, omdat zij niet als krankzinnig lionden worden aangemerkt.

Van de 1703

OVERLEDENEN

waren :
Mannen. Vrouwen. Totaal.

Stedelingen
Landbewoners .

Jonger dan 10 jaren .
Van 10-20
,,
20--30
,,
30-40
,,
” 40-50
,,
50-60
,, 60-70
,,
70
Boven
1,

7)

71

71

11

555
343

509 1064
639
296

898

805 1703

2
52
120
185
193
155
126
65

5
25
97
125
141
137
157
118

898

805 1703

7

77
217
310
334
292
283
183
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Manners. Vrouitien. Tota(11.

Gehuwden .....
Ongehuwden ....

Krankzin- f iste maal . .
nig voor de 2de en meerdere malen.
I

384
514

253
552

637
1066

898

805

1703

775
123

707
98

1482
221

898

805

1703

242
46
108
296
69
137

242
49
134
254
42
84

484
95
242
550
111
221

898

805

1703

44
854

49
756

93
1610

898

805

1703

113
785

33
772

146
1557

898

805

1703

486
390

570
388

1056
778

876

958

1834

•••■■■■ ••••■■■■

Lijdende aan :
Mania .........
Monomania .......
Melancholia
Dementia
Idiotisme
Epilepsia

Erfelijk krankzinnig .
Niet erfeltjk

Uit dronkenschap krankziniiig .
andere oorzaken
27

77

Van de 1834 HERSTELDEN waren :
Stedelingen ... .
Landbewoners . ..
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Mannen. Vrouwen. Totaal.

Jonger dan 10 jaren.
Van 10-20
/)
20-30
)7
%
r
30-40
40-50
50-60
60-70
Boven
7
7,
77

7)

77

17

17

II

77

77

Gehuwden ..
Ongehuwden .

Krankzin- f iste maal ...
nig voor de 1 2de en meerdere malen

Lijdende aan :
Mania
Monomania
Melancholia
Dementia. ..
Idiotisme
Epilepsia .......

Erfelijk krankzinnig. . .
Niet erfelijk

Uit dronkenschap krankzinnig . .
„ andere oorzaken
„

2
60
208
217
222
98
57
12

1
42
258
249
197
129
67
15

3
102
466
466
419
227
124
27

876

958

1834

395
481

457
501

852
982

876

958

1834

622
254

665
293

1287
547

876

958

1834

555
45
216
41
3
16

581
29
296
39
2
11

1136
74
512
80
5
27

876

958

1834

49
827
876

116
67
891
1718
--958
1834

202
674

34
924

236
1598

876

958

1834
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Van elke honderd OPGENOMENEN, die alien de gestichten
verliete n en dus de zuiverste statistiek opleveren , zjjn , met
inbegrip der genera, die in de vroegere 20 jaren (1844-1863)
tot deze behoorden:
Mannen. Vrouwen. Totaal.

.. 44,0
40,9
Overleden ...
42,8
16,1
15,3
Niet hersteld ontslagen .
. 14,8
.. 41,2
43,0
41,9
Hersteld ontslagen . ..
Die uitkomsten bevestigen het reeds vroeger ondervondene,
dat er in de gestichten meer mannen dan vrouwen sterven , terwijI daarentegen meer vrouwen dan mannen herstellen.

Op den 3lsten December 1868 werden in de 12 geneeskundige gestichten voor krankzinnigen VERPLEEGD: 3260 inlanders
en 35 buitenlanders en onbekenden , to zamen 3295.
Naar de provincien , waartoe de inlanders behooren 7 was het
getal ingedeeld , zooals de volgende tabel aanwijst , met bijvoeging der verhouding tot de bevolking van elke provincie
op 1 Januarij 1868 , berekend over 10,000 zielen.

P BOVINCIEN.

Ver-

Mannen.

Vrouwen.

210
172
354
36
99
101
86
54
18
97

189
181
415
408
38
118
96
78
59
15
106

399
353
745
762
74
217
197
164
113
33
203

9,25
8,13
10,93
13,16
4,13
12,43
6,65
6,39
4,93
3,09
9,00

Buitenlandsch en onbekend.

1557
23

1703
.12}
12

3260
35

9,07
—

Totalen . .

1580

1715

3295

--

Noordbrabant
Gelderland
Zuidholland
Noordholland
Zeeland
Utrecht
Friesland
Overijssel
Groningen
Drenthe
Limburg

...... .

3 ; 1.)

Totaal.

houding.

$34
De verhouding der krankzinnigen in al de gestichten to
zamen vcrpleegd, tot de bevolking van het Rijk , was van
1859-1868, en dus gedurende de tien laatste jaren, in:
1859 als 6,11
1860 ,, 6,49
1861 „ 6,86
1S62 „ 7,03
1863 „ 7,54
1864 ,, 7,80
1865 „ 8,16
1866 „ 8,41
1867 , 8,87
186
,, 9,07

tot 10,000 zielen.

Er had dus eene voortdurende toenatne in die verhouding
plaats (1).
In de laatste vijf jaren namen Noordholland de eerste of hoogste ,
Utrecht de tweede , Zuidholland de derde en Drenthe de elide of
laatste plaats in.

(I) Op 31 December 1871 werden in de krankzinnigen gestichten van G r o o tBrittanje verpleegd:
In Engeland en Wales: 58,640 personen , of 1885 meer dan op 31 December
1870, en 21,878 in e e r dan op 31 December 1858. Deze groote vermeerdering wordt
voornamelijk toegeschreven aan het afnemen van het oude vooroordeel tegen de
krankzinnigen gestichten; znodat bet zonder eenige verpleging blijven of het in de
woning verplegen van krankzinnigen van regel tot uitzondering geworden was.
In Schotlan d : 7,729 personen of 158 in e e r dan bij den aanvang van het jaar
1871; terwtil in het laatst tienjarig tijdvak (1861-1871) de bevolking der bedoelde
gestichten met 1236 was toegenomen.
Behaive aan het verdwijnen van het vooroordeel tegen de krankzinnigen gestichten , schrijft men deze, in verhouding tot de toeneming der bevolking van G r o o t13 ritta nj e, zeer sterk klimmende cijfers aan andere redenen toe, en wel aan
het in meerdere mate voorkomen van gevallen van krankzinnigheid onder de behoeftige klasse. „In zooverre is de toeneming der krankzinnigheid een gevolg van
„de toeneming der beschaving, — zegt bet officieel verslag, — dat daardoor de
„ voorwaarden van een gezond gestel vaak worden overtreden door het zamenhopen
„van een groot getal personen in de steden , door uitputtende werkzaamheden ,
„ door de inademing van eene bedorven atmospheer , door het overmatig eebruik
„ van geestrijke dranken , door slecht voedsel en door het verwaarloozen der kin„ deren.”
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In het vorige tienjarig overzigt van 1854-4863 werd reeds
medegedeeld , hoe , in den vroeger gebrekkigen staat der
krankzinnigen gestichten aan vereeitigde GODSDIENSTOEFENINGEN binnen hunne muren niet werd gedacht; hoe echter
onder het nieuwe stelsel van krankzinnige verpleging allengs
algemeen de overtuiging is gewekt , dat ook voor vele krankzinnigen bevrediging van hunne godsdienstige behoeften volstrekt
noodzakelijk is, en dat althans niet alle onvatbaar geacht mogen
worden voor den troost en voor de opwekkende kracht van
de godsdienst. Deze overtuiging heeft ook in het laatst vijfjarige tijdvak (1864-1868) algemeen in vastheid toegenomen.
Moge het ijdele speculeeren over godsdienstige verborgenheden
bij velen oorzaak, bij andere uitdrukking van krankzinnigheid
wezen, en daarom eene wijze keuze van personen en middelen
noodzakelijk zijn, in het algemeen kan de godsdienst, in de
hand van den ervaren krankzinnigen-arts, een der werkda-digste middelen zijn zoowel bij de individueele behandeling,
als bij de leiding van het geheel, en kunnen de gezamenlijke
godsdienstoefeningen den gunstigsten invloed op de lijders en
ook op de dienstboden uitoefenen , en tot -den ordelijken en
zedelijken gang van zaken veel bijdragen.
Het getal lijders van beide sexen , die de godsdienstoefeningen in de gestichten hetzij meer geregeld hetzij bij afwisseling
nu en dan, bijwoonden , bedroeg in 1868 gezamenlijk meer dan
de helft van (lit der verpleegden. Ilan eenige reconvalescerende of
andere daarvoor bijzonder geschikte verpleegden, die dit begeerden , werd bovendien vergund om nu en dan de gewone
godsdienstoefeningen buiten de gestichten bij to wonen.
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GESTICHT voor MINDERJARIGE MOTEL

Dit in -1857 te 's Gravenhage gevestigde gesticht heeft sedert
1 Januartj 1858 tot den 3lsten December 1868 ter verpleging
opgenomen 132 jeugdige idzoten of meer of min met deze gelijkstaande zeer achterlijke, tot het bijwonen van gewone scholen
geheel ongeschikte kinderen. Van dit petal zijn gedurende
gemeld tijdvak overleden 19 , en ontslagen 71 (waaronder niet
verbeterd 33, verbeterd 34 en hersteld 4) , zoodat op 31 December
1868 nog verpleegd werden 42.

BEWAARPLA ATSEN.

Vali de 7 bewaarplaatsen , die bij den aanvang van 1844
bestonden , waren op het chide van 1863 nog Brie overgebleven
en daarvan is in het tijdvak van 1864-1868 weder den , to
's Hertogenbosch gevestigd geweest, opgeheven.
Er blijven dus nog slechts twee bewaarplaatsen over, zUnde die
te Boekel in Noordbrabant , uitsluitend voor krankzinnige mannen ; en
te Nijmegen in Gelderland, voor behoeftige mannen en vrouwen;
van welk gesticht de eventuele opheffing is voorgenomen ,
wanneer het afnemend cijfer der bevolking tot een peil zal zijn
gedaald , dat daartoe finaal zal doen besluiten.
Op den 3Isten December 1863 waren in de bewaarplaatsen ,
met inbegrip der verpleegden , toen nog in die welke in 1864
te 's Hertogenbosch is opgeheven , aanwezig : 54 mannen en 14
vrouwen , to zamen 68. Daarvan waren in de zoo even gemelde
te 's Hertogenbosch 4 mannen en 1 vrouw , to zamen 5 ; zoodat
in de beide anderen nu nog bestaande in 1868 werden aangetroffen 50 mannen en 13 vrouwen , to zamen 63.
Gedurende het vijfjarig tijdvak van 1864-1868 werden in die
twee gestichten opgenomen : 19 mannen en 1 vrouw , te zamen
20. Een 21-tat, waaronder 15 mannen en 6 vrouwen, werd
afgevoerd , waarvan :
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overteden : 8 mannen en 6 vrouwen , te zamen 14; ontslagen :
als niet verbeterd 2 mannen en als hersteld 5 mannen ; zoodat
er op 31 December 1868 nog worden verpleegd :

te Boekel

46 mannen.

Nijmegen 8

Totaal. . . 54

/7

71

en 8 vrouwen.
8

Bij voortduring worden nog vele krankzinnigen,idioten,imbecillen
en dergelijke ongelukkigen buiten de geneeskundige gestichten en
erkende bewaarplaatsen , bij hunne betrekkingen of elders verpleegd , die alzoo van het voorregt eerier doelmatige en geneeskundige verzorging , zoo gemakkelijk in de bestaande gestichten
te verkrtjg,en , verstoken bleven en niet zelden op zeer verkeerde , ja songs de menschheid onteerende wijze worden
behandeld , waardoor zij in deerniswaardigen toestand verkeeren
en meestal onherstelbaar blijven.
Volgens de door de gemeentebesturen gedane opgave bedroeg
het getal deter ongelukkigen niet minder dan 1852 , waarvan
in de provincie :
Noordbrabant .
Gelderland ......
Zuidholland ......
Noordholland ......
.......
Zeeland
Utrecht
Friesland. ......
Overijssel
Groningen
Drenthe
.......
Limburg .

313
335
229
106
135
84
184
172
145
47
102
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Voegt men bij deze 1852, de 3295, die in do geneeskundige
gestichten werden verpleegd , alsmede 42 in bet gesticht voor
minderjarige idioten en de 62 krankzinnigen in de twee erkende
bewaarplaatsen , dan verkrijgt men een totaal van 5251 krankzinnigen van alle soort in Nederland op 1 Januarij 1869 geteld;
zoodat , in verhouding tot de algemeene bevolking , nagenoeg
15 personen op de 10,000 zielen als krankzinnig kunnen berekend worden.

DERDE HOOFDSTUK

LEGISLATIE, OF STAATS-11ERODDEN1INGEN,

1N VERBAND STAANDE TOT

KERKEL1JKE ZAKEN.

AANMERK1NG.

Het

DERDE HOOFDSTUK

der

VIJF EN TWINTIG eerstc jaar-

gangen van dit Handbockje bevat de tijdrekenkundige opgave der

van of December 1813 tot en met het jaar 1869.
De vijfjarige registers op die legislatie vindt men achter den :
Vden Jaargang. Van December 1813 tot en met 1840.
1854.
Xden1841
1859.
XVde
1855
1864.
186
XXVsten
,,
1869.
1865

LEGISLATIE ,

XXsten

/7

71

,,

71

/7

77

77

77

tf

77

77

/7

7/

,,

/7

77

,,

/7

7/
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TIJDREKENKUNDIGE OPGAV E
der wetten , besluiten en verordeningen , door het
Nederlandsche Staatsbestuur uitgevaardigd , in
betrekking tot de Zaken van de EEREDIENST ,
het ONDERWIJS en het ARMWEZEN in het algemeen , en inzonderheid van die, welke het
ROOMSCH KATHOLIJK KERKGENOOTSCHAP

betreffen ; mitsgaders de daartoe betrekkelijke regterlijke uitspraken.
1871.
----.......QI

3 Januarij 1871, no. 24.
Besluit , waarbij , onder anderen , met ingang van den 4den
Januarij 1871, eervol ontslag wordt verleend aan Mr. F. G.
R. H. van Lilaar,, als Minister van Justitie , die als zoodanig bij Koninklijk besluit van den 3den Junij 1868, no. 29,
benoemd , op den voet van dat van den 29sten Julij 1868
(Staatsblad no. 116) , met het beheer der Zaken van de
Roomsch Katholijke Eeredienst belast was geweest tot aan
de opheffing der daartoe betrekkelijke Administratie , op
den lsten Januarij 1871, ingevolge het Koninklijk besluit
van den 29sten October 1870 (Staatsblad no. 173) hebbende
plaats gehad.
(Zie Circulaire 28 December 1870, no. 8/2702, mitsgaders
die van den 4den Januarij 1871, no. 2.
Nota. Bij Koninklijk besluit van den 17den Februarij 1871,
no. 11, is aan den voornoemden eervol ontslagen Minister een
pensioen verleend van f 3081 met ingang van 4 Januarij 1871.
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4 Januarij 1871, no. 2.
Circulaire van den Minister van Financien aan de Nederlandsche Bisschoppen, luidende :
Het heeft den Koning behaagd bij besluit van 3 Januarij jl.
n° 24 aan mij op te dragen het beheer van het Departement
van Financien.
Bij deze heb ik de eer U HoogEerwaarde mede te deelen,
dat ik op heden het mij opgedragen beheer heb aanvaardi
waaronder thans ook behooren de bij het 2de lid van het
Koninklijk besluit van 29 October jl. (Staatsblad no 173)
aan den Minister van Financien opgedragen werkzaamheden
betreffende de uitvoering en toepassing van art. 468 der
Grondwet, het beheer der bij de Staatbegrooting voor de
onderscheidene kerkgenootschappen toegestane geldmiddelen
en de daarmede verband houdende aangelegenheden.
Ik durf vertrouwen dat U H.Eerw : mij tot het vervullen
der mij opgedragen taak Uwe welwillende medewerking wel
zult willen verleenen , terwijl ik van mijne zijde de geldelijke
aangelegenheden van het Roomsch Katholijk kerkgenootschap
voor zooveel de Staat daarbij is betrokken, door eene billijke
toepassing van de bepalingen der Grondwet met belangstelling zal behartigen.
U HoogEerwaarde gelieve de briefwisseling en verzoeken
betreffende tractementen , pensioenen en subsidiên, alsmede
de veranderingen in het personeel der geestelijken en andere
onderwerpen van geldelijken aard op de tot dusverre gebruikelijke wijze in te zenden aan het adres van den Minister
van Financien.
Indien bij U H.Eerw : twijfel mogt ontstaan met wien der
in dat Koninklijk besluit aangeduide Ministers deze of geene
kerkelijke aangelegenheid behoort behandeld te warden, zal
ik, voor zooveel noodig, in overleg met mijnen betrokken
ambtgenoot , gaarne deswege de noodige inlichting verstrekken. (Zie besluit 3 Januarij 4 871 , n°. 24).
10 Januarij 1871, n°. 10 (Provinciaal blad n°. 14).
Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zuidholland,
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waarbij , met iintrekking van hun besluit van den 49den November 1861, no. 18, (opgenomen in den 47den Jaargang
van dit Handboekje, bladz. 438-444), worden vastgesteld :
nieuwe regelen of hoofdpunten, in acht te nemen bij het
stichten of vergrooten van schoollokalen in die provincie ,
waarvoor Rijks- en provinciale subsidie wordt gevraagd ; —
luidende deze regelen of hoofdpunten, als volgt :

Plaats.
§ 4. Het gebouw moet zooveel mogelijk vrijstaan en
zoo ver doenlijk verwijderd zijn van druk bereden straten ,
van fabrieken , smederijen , kuiperijen , pakhuizen , molens,
bergplaatsen, mestfaalten , stilstaande wateren , moerassen
enz.; het is wenschelijk ze van hooge kerken of torens en
begraafplaatsen verwijderd te houden, en in het algemeen
van zoodanige plaatsen , die door cchadelijke uitdampingen
nadeelig voor de gezondheid kunnen worden.
§ 2. De bodem of grondsiag, waarop men het voornemen
heeft eene school te bouwen , moet ten minsten 0.50 meter
boven den hoogsten waterstand van den omtrek verheven
worden gemaakt, en het bovenvlak van den vloer der school
0.25 meter daar boven worden gelegd.
§ 3. Waar de grond moerassig is, moet hij ten minsten
0.50 meter uitgegraven en met pain en nand aangevuld
worden.
Indien kunstfundering onder de muren noodig wordt geacht , moet de bovenkant der houten fundering beneden het
laagst bekende polder of boezemwater worden aangelegd.
§ 4. Bij vrije beschikking over een terrein, moet eene der
lange zijden naar het oosten of zuidoosten worden gekeerd.
Afmetingen.
§ 5. De grootte aan eene school te geven wordt berekend
op een getal leerlingen , gelijkstaande met een zesde der bevolking van de gemeente , en, voor het geval dat weer dan
eene school vereischt wordt, der bevolking van de buurten
voor welke de school bestemd is; terwijl , voor zoo verre
overeenkomsten zijn tot stand gebragt , om leerlingen uit
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naburige gemeenten van de school gèbruik te doen maken ,
of die uit de gemeente in de school eener aangrenzende gemeente onderwijs te doen genieten , zulks in aanmerking
zal behooren te worden genomen, en het schoollokaal, in
verhouding tot het approximatief cijfer deswege , grooter
of kleiner kunnen gebouwd worden.
In verband hiermede en met het oog op de steeds vermeerderende bevolking der gemeenten, wordt als minimum
der oppervlakte van de school, of van de bij § 6 genoemde
afdeelingen , voor ieder leerling aangenomen 0.85 vierkante
meter.
§ 6. De breedte tusschen de zijmuren mag niet meer dan
7 meter zijn.
Wanneer hierdoor de lengte; in verband met het bepaalde
bij § 5, grooter zou worden dan l2 meter, moet — bij
meer benoodigde ruimte — de school in twee of meer lokalen worden afgedeeld door tusschenschotten met glazen
ramen en deuren, die schuivende zijn.
Het is wenschelijk dat er op worde gelet, om de bedoelde
afscheidingen tot verplaatsing in te rigten.
De hoogte onder het plafond van ieder schoollokaal of iedere
afdeeling, mag in geen geval minder bedragen dan 4.50 meter.

Muren.
§ 7. De dikte der buitenmuren te bepalen op ten minsten
0.23 meter, zoo de fondsen het toelaten bovendien met
eenen spouwmuur van een halven steen , van buiten in
blokken met portland-cement bekleed of opgevoegd, en van
binnen beraapt en glad met een getemperd wit of grijs
overgepleisterd. Voor buitenmuren mag geen steen van mindere hoedanigheid worden genomen dan hardgraauw of daarmede overeenkomstige soort.
De specie moet uit slappe bastaard-tras bestaan , met een
trasraam ter hoogte van 0.60 meter, en wel 0.30 meter boven
en evenveel beneden den beganen grond.

Portalen.
§ 8.

Voor iedere buitendeur moet een voldoend portaal
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tegen de buitenzijde van bet gebouw geplaatst worden.
Wanneer twee deuren of hoofdingangen bij elkander worden
aangebragt, is 66n portaal voor beide deuren tegelijk voldoende.
Deze portalen dienen tevens zoo ruim en met kapstokken
ingerigt te zijn, dat zij kunnen dienen tot berging van kleedingstukken, tenzij men op andere wijze daarin kan voorzien ,
doe') nooit door ze in de school zelve op te hangen.

Lichtramen.
§ 9. De lichtramen moeten zooveel mogelijk op het oosten
of zuidoosten geplaatst worden, niet lager uit den vloer der
school dan 1.30 meter, het raam niet minder hoog dan 2.80
meter, breed 1.25 meter, het aantal zoo groot mogelijk,
met behoud van voldoende penanten, niet smaller dan 0,45
meter.
Het boven gedeelte der ramen tuimelend en goed en gemakkelijk sluitend te maken.
Voor de ramen aan de oost- of zuidoostzijde moeten zonneschermen , jalousien of donkere gordijnen worden aangebragt.
Daar in den regel het licht van achteren rnoet invallen ,
zullen bij voorkeur aan de linkerzijde der leerlingen mede
een of meer ramen moeten worden geplaatst.

Vloeren.
§ 10. De bevloering van de school moet in den regelbestaan uit een halve steens rollaag van klinkers in sterke
specie, behalve de ruimte tusschen de voorste banken en den
werkmuur, waar zij in portlandsche cement moet worden
gemetseld van houten blokken hoog 0.08 meter, het eindelingshout naar boven.
Bij aanwending van houten vloeren moet daaronder lucht
worden aangebragt, hetgeen tevens op de woning der onderwijzers van toepassing is.

Plinten.
§ 11. De plinten die langs de muren ter hoogte van 0.28
meter moeten warden aangebragt, zoodanig in te rigten , dat
zij met de ventilatie in verband staan ; op een afstand van
0.05 meter van de muren geplaatst, moeten zij van boven
23
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met naar binnen opslaande kleppen worden voorzien, tusschen de plaatsen waar de ventilatieroosters in de gevelmuren zijn geplaatst.

Plafond.
Tegen het benedenvlak der zolderbinten moet een
§ 12.
gestukadoord plafond worden aangebragt met eenvoudigen
band of lijst in omtrek , tevens met besparing der noodige
openingen voor ventilatie en rookgelijding.

Kap.
De kap moet beschoten zijn. De bedekking moet
§ 13.
bestaan uit blaauwe pannen of zink. In het dak moeten de
noodige ijzeren dakvensters voor licht en lucht worden
aangebragt, wanneer daarin niet op andere wijze is voorzien.

Verwarming.
§ '14. De verwarming moet door kagchels geschieden , in
verband met de inrigting tot ventilatie, omschreven bij § '17.

Schoorsteen.
§ 15. Den schoorsteen te plaatsen op ravelingen midden
in iedere afdeeling van het schoollokaal , het is wenschelijk
die zoodanig in te rigten , dat een binnenbuis voor rookgeleiding moet dienen, terwijl daaromheen ruimte blijft voor
ventilatie.

Verlichting .
§ 16 Bij kunsmatige verlichting moet gezorgd worden ,
dat de walm door trechters en buizen buiten de school kan
geleid worden.

Ventilatie.
§ 47. De versche lucht moot van buiten onder langs den
vloer door een gemetseld kanaaltje of goed digt gemaakte ge bakken aarden buizen, in het lokaal gebragt worden, ter
plaatse waar de kagchel behoort te staan. Bit kanaal , dat
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ten minsten inwendig in doorsnede groot moot zijn 0,04
vierkante meter, moet eindigen in een gemetselden cirkelvormigen rand met een ijzeren rooster gedekt, waarop de
kagchel wordt geplaatst.
Rondom den kagchel moot, op den buitenrand van genoemden rooster, eene gebogene ijzeren plaat of een cilindervormige mantel gesteld worden, van boven open en aan de
voorzijde van eene deur voorzien , om den kagchel to kunnen
stoken.
Tevens moet de ruimte onder den vuurrooster in verbinding staan met de lucht van het lokaal, door middel eener
tegenover die ruimte in den mantel gemaakte opening.
Een korte ijzeren koker moet eindelijk de gemeenschap
verhinderen tusschen laatstgenoemde opening, of de ruimte
onder den vuurrooster, en de onder den kagchel binnenstroomende versche

Kasten.
§ 18. In de school moeten gemaakt of geplaatst worden
een of twee kasten met planken tot berging van schrijfbehoeften , boeken, maten en gewigten.

Banken.
§ 19. In geen geval mogen dubbele schooltafels of banken
gebezigd worden.
De schoolbanken moeten naar het (bij het besluit gevoegde)
model gemaakt worden en van verschillende afmetingen
naarmate van de behoefte der school. (Daarvan zijn de verhoudingen in de bijzonderheden , bij deze § van het besluit,

aangewezen.)
Daze verhoudingen blijven gelijk voor alle leerlingen behoudens het verschil in hoogte en breedte der lessenaar,,
hoogte der leuning en breedte der voetplank voor de drie
klassen.

(Nog wijst deze § in de bijzonderheden aan, de varieêrende
verhoudingen der leuninghoogte en van de zittinghoogte
en zittingbreedte ; terwiji daarbij tevens de atmetingen der
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tafels voor de versehillende klassen der leerlingen zijn bepaald) .

Gerneenschap.
§ 20. Er mag geene gelegenheid bestaan tot gemeenschap
van binnen , tusschen de school en de onderwijzerswoning.

Privaten.
§ 2'1. Bij iedere school moeten ten minsten twee privaten,
een voor jongens en een voor meisjes, en bovendien urinoirs
zijn , met afzonderlijke toegangen.
De privaten moeten uit de school, ieder afzonderlijk door
een overdekt voorportaal worden genaderd; het voorportaal
moet eene lengte hebben van 1,25 meter; het privaat diep
0.80 meter en met een deur voorzien.
De portalen der privaten moeten doorgaande worden geventileerd door gevlochten ijzerdraadramen en de privaten
zelve door openstaande raampjes of luchtkokers.
In de deuren, welke de toegangen van de school afscheiden , ter hoogte van 4,40 meter boven den beganen grond
een glasruit aan te brengen.
Algemeene voorwaarden.
§ 22. Bij het opmaken der bestekken moeten de algemeene
voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken onder beheer van het Departement van Binnenlandsche
Zaken , vastgesteld bij beschikking van den isten Maart 1866,
no. 177 (3de Afdeeling) , verbindend worden verklaard.

Speelplaats.
§ 23. Zoowel in het vooruitzigt , dat de doelmatigheid van
het onderwijs in de gymnastiek meer en meer zal worden
gevoeld en het wenschelijk is, dat de gelegenheid daartoe
bij de scholen aanwezig zij , als ook om de kinderen gedurende den schooltijd eenige minuten de versche lucht te kunnen doers genieten, wordt het noodig geacht , bij de oprigting
van nieuwe scholen of de vergrooting van bestaande, bedacht
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te zip op het inrigten van eene afgeslotene, gedeeltelijk
overdekte speelplaats, zoo mogelijk voorzien van een pomp
die goed drinkwater verschaft.
11 Januarij 1871, n°. '2. (Staats-Courant no. 22).
Besluit , waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
vereeniging, ter bewerking van den volksgeest in Christelijk
nationalen zin , worden goedgekeurd , en deze vereeniging
mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Note. De oprigters verklaren, dat zij als gezamenlijke eigenaren
van het weekblad , de Heraut" zijn overeengekomen een zede-

lijk ligchaam of eene vereeniging op te rigten , ten doel hebbende de bewerking van den volksgeest in Christelijk nationalen
zin door voortzetting of uitbreiding der uitgaven van gemeld
weekblad, onder den titel van. de Heraut, weekblad voor yr&
Kerk en vrije school in het vr& Nederland, motto : Oranje ,
Kerk en V aderland.
Als leden der vereeniging kunnen worden aangenomen , die
Gods Woord erkennen als den grondslag en het leven der
Kerk en des Volks. Het bestuur der vereeniging beslist over
de aanneming van leden.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur,
deszelfs bevoegdheid , de winsten , welke met de uitgifte van
gemeld weekblad mogten worden verkregen , den hoofdredacteur, die door de leden der vereeniging bij meerderheid van
stemmen wordt benoemd , het drukken , uitgeven enz. van het
gemeld weekblad, de vergaderi-ngen , de uitbreiding van den
werkkring der vereeniging, door verandering van het weekblad
in een meermalen per week verschijnend blad , enz.
14 Januarij 1871, n o. 8. (Staats-Courant n'. 26).
Besluit , waarbij de statuten der voor 29 jaren en
9 maanden aangegane vereeniging : ((Hull) voor minvermogende weezen,» gevestigd te Amsterdam, worden goedgekeurd , en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon
wordt erkend.
Note. De vereeniging heeft ten doel het doen verzorgen van min-
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vermogende Israelitische weezen , door hen in een der Israelitische weeshuizen in Nederland te doen opnemen.
leder persoon van mannelijke of vrouwelijke kunne , gehuwd
of ongehuwd , kan zich als lid der vereeniging doen inschrijven.
Donateurs of donatrices zijn zij , die tiers gulden of meer
in eeus aan de vereeniging hebben geschonken.
leder lid is gehouden eene jaarlijksche contributie te betalen
van

f

1.04.

De overige bepalingen der statuten betreffen : de leden in
hunne regten , het bestuur en zijne bevoegdheden , het beheer
en de verantwoording , de vergaderingen , de aanwijzing der
te plaatsen weezen , enz.
22 Januarij 4874, no. 46 (Stitats-Courant n°. 37).
Besluit , waarbij de statuten der voor 29 jaren en
maanden aangegane vereeniging tot bevordering van
het Volksonderwijs in Nederland worden goedgekeurd, en
doze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nola. Deze vereeniging stelt zich ten doel

a. bescherming en vereeniging der beginselen van de wet op
het lager onderwijs van 1857 ;
b. verbetering van het volksonderwijs en verheffing van de
onderwijzers door betere opleiding en voldoende jaarwedden ;
c. het vestigen eener volksovertuiging van de onmisbaarheid
van opvoeding en onderwijs en het nadeel van schoolverzuim ;
d. grondig onderzoek naar en zoo mogelijk opheffing van de
bezwaren tegen eene tusschenkomst van de Regering om
het onderwijs algemeen en verpligtend te maken.
De middelen , waardoor de vereeniging haar doel tAcht te
bereiken , bestaan hoofdzakelijk in :
a. het plaatsen van artikelen onder eene rubriek „ rolksonderwijs" in dag- of weekbladen en zoo mogelijk het uitgeven van een eigen orgaan ;
b. het beloonen van schrijvers , die op verdienstelijke wijze
het doel der vereeniging bevorderen ;
c. het verspreiden van populaire opstellen over onderwijs en
opvoeding onder het yolk ;
d. het houden van meetings en volkslezingen.
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De vereeniging bestaat uit gewone leden , begunstigers en
cereleden.
Zij ontvangen alien de van wege de vereeniging gedrukte
stukken.
Tot gewoon lid kan worden aangenomen ieder , die den
leeftijd van 18 jaren heeft bereikt en zich verbindt tot eene
jaarlijksche contributie van f 1.20.
Begunstigers zijn die leden , welke zich tot een hooger bedrag verbinden.
Tot eerelid kan niemand worden benoemd dan door de algemeene vergadering , om bijzondere redenen en op voordragt
van het hoofdbestuur.
Het hoofdbestuur vertegenwoordigt de vereeniging , treedt
voor haar in regten op , en heeft zijnen zetel en wettig domicilie to Amsterdam. Het benoemt jaarlijks twee leden nit zijn
midden , uitmakende de commissie van redactie, waarvan de
algemeene secretaris mede van regtswege lid is.
Het uitgeven van geschriften, opstellen, vliegende blaadjes enz.
geschiedt uitsluitend door de commissie van redactie, namens
het hoofdbestuur
De commissie van redactie beslist over de opneming der ingezonden opstellen en bijdragen in de geschriften der vereeniging.
Alleen het hoofdbestuur wendt zich, en slechts ten gevolge
der besluiten , genomen door de algemeene vergadering , tot
de Hooge Regering,
Waar Lien leden zich vereenigen , kan eene afdeeling worden
opgerigt.
In dezelfde plaats kan , tenzij het hoofdbestuur anders beslisse
niet meer dan eene afdeeling bestaan.
Elke afdeeling is geheel vrij in de wijze van hare inrigting
en zamenstelling. Zij zendt haar huishoudelijk reglement in
duplo ter goedkeuring op aan het hoofdbestuur. Deze goedkeuring wordt niet geweigerd dan wegens strijd met de beginselen van de vereeniging of met de bepalingen van het algemeen
reglement.
De afdeelingen zijn mede geheel vrij in de regeling der
werkzaamheden , welke zij in het belang der vereeniging achten.
Het houden van metings en volkslezingen wordt in het
bijzonder aan de afdeelingen opgedragen.
De afdeelingen wekken de leden inzonderheid op tot het
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leveren van opstellen en geschriften , welke door Naar worden
opgezonden aan de commissie van redactie , waarmede zij in
overleg treden omtrent de opneming van opstellen in plaatselijke bladen.
De door de commissie van redactie uitgegeven blaadjes worden door middel van de afdee lingen aan de leden bezorgd en naar
gelang van omstandigheden op mime schaal onder het yolk
verspreid.
De afdeelings-besturen stellen zich in verbinding met de
plaatselijke besturen , school-autoriteiten en particuliere corporation ten opzigte van de aangelegenheden die op het yolksonderwijs betrekking hebben.
Waar geene afdeelingen bestaan kan het hoofdbestuur correspondenten der vereeniging tot wederopzegging aanstellen.
De correspondenten zijn gehouden tot nakoming der verpligtingen opgelegd aan de afdeelings-besturen , in betrekking tot
het storten bij het hoofdbestuur van twee derden der contributie van de leden en begunstigers.
Zij maken voor het geheel, na aftrek der onvermijdelijke
kosten , aan het hoofdbestuur over de contributien van de
leden en begunstigers van hun ressort.
Waar geen correspondenten zijn aangesteld , staan de leden ,
die niet tot eenige afdeeling behooren , regtstreeks met het
hoofdbestuur in betrekking.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur ,
de benoeming van afgevaardigden ter algemeene vergadering ,
hare zamenstelling, hare wetgevende en regtsprekendc magt,
den bezoldigden secretaris , het geldelijk beheer, de financiele
commissie, hare rekening en verantwoording , de jaarlijksche
begrooting , wat daarop gebragt wordt, de reis- en verblijfkosten der afgevaardigden, de veranderingen in het reglement , enz.
25 Januarij 1871, n°. 13.
Besluit , luidende :
Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie (belast
met het beheer der zaken van de Roomsch Katholijke
Eeredienst ,) van den 24 December 1870, n°. 5/2684, D. 292,
ten geleide van een verzoek van den Heer G. P. Wilmer,
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Bisschop van Haarlem , gedagteekend den 10den December 11,
n°. 53/1736, om de gemeente Haarlem , in plaats van de
gemeente Sassenheim als zijne vestigingsplaats te erkennen;
Gelet op Ons besluit van den 3den November 1853,
no. 61 , waarbij laatstgenoemde gemeente geschikt is verklaard , als vestigingsplaats van den Heer F. I. van Vree ,
destijds Bisschop van Haarlem;
Gelet op art. 5 der wet van den 10den September '1853
(Staatsblad n°. '102) ;
Den Raad van State gehoord (advies van den 3den
Januarij 11., no. 11) ;
Gezien het nailer rapport van Onzen Minister van Justitie
van den 23sten Januarij 11., n° 144, tweede A ideeling C;
Hebben goedgevonden en verstaan: de gemeente Haarlem
geschikt te verklaren als vestigingsplaats van den Heer
G. P. Wilmer, in zijne hoedanigheid van Bisschop van

Haarlem.
Onze voornoemde Minister is belast met de uitvoering
van dit besluit, waarvan afschriften zullen gezonden worden
aan Onzen Minister van Financien en aan den Raad van
State tot narigt. (Zie de Besluiten van 3 November '1853 ,
n'. 61, 9 Mei 1868 , n°. 49, '19 October 1870, n°. 22 en
8 April 1872, n°. 47, mitsgaders de Koninklijke beschikking
van 4 October 4858, n°. '140, de Missive van 22 Februarij
1859, n°. 4/467 en die van 28 Januarij 1871, no. 22).
Note. Bij Koninklijk besluit van den 8sten April 1872, n°. 17,
is de gemeente Breda geschikt verklaard als vestigingsplaats van
den heer J. van Genk , in zijne hoedanigheid van Bisschop van

Breda.
Daarmede zijn nu de respectieve gemeenten, waarin de zetels
van de vijf Nederlandsche Bisdommen , bij de Kerkelijke organisatie van 4 Maart 1853, werden gevestigd , zonder uitzondering,
van Staatswege geschikt verklaard, en is alzoo een einde gemaakt
aan den abnormalen toestand te dier zake in het levee geroepen
bij het Koninklijk besluit van den 3 November 1853, n°. 61,
hetwelk de gemeenten Haaren, Sassenheim en Boeven had geschikt verklaard als vestigingsplaatsen van den Aartsbisschop
van Utrecht en de Bisschoppen van Haarlem, 's _Hertogenbosch
en Breda.
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28 Januarij 1871, n o. 22.
Missive van den Minister van Justitie aan de Comrnissarissen des Konings in de provincien Zuidholland , Noordholland en Zeeland , luidende :
1k heb de eer U.H.E.G kennis te geven , dat het Zijner
Majesteit heeft behaagd , bij besluit van den 25sten dezer,,
n°. 13 , ingevolge daartoe geuiten wensch van den Heer
G. P. Wilmer , de gemeente Haarlem geschikt te verklaren
als vestigingsplaats van dien Kerkvoogd, in zijne hoedanigheid van Bisschop van Haarlem.
De van de gewestelijke autoriteiten uitgaande briefwisseling
zal alsnu aan voornoemden Kerkvoogd gerigt behooren te
worden te Haarlem , in plaats van de gemeente Sassenheirn,
als zoodanig vroeger aangewezen , blijkens missive van den
toenmaligen Minister voor de zaken der Roomsch Katholijke
Eeredienst van den 7den November 1853, n°. 9/1781.
1 Februarij 1871, n o . 129.
Missive van den Minister van Justitie aan het Hoofdbestuur
van het Fonds ter aanmoodiging en ondersteuning van de
gewapende dienst in de Nederlanden , luidende •
Bij, uwe missive van den 21 Januarij 11. n°. 6, gerigt aan
den Minister van Justitie, belast met de zaken der Roornsch
Katholijke Eeredienst, ben ik als zoodanig verzocht, om,
even als in vorige jaren is geschied, de geestelijken te willen
uitnoodigen de jaarlijksche collecte ten behoove van het door
U beheerde fonds in hunne gemeente aan te bevelen.
- Ofschoon de weldadige strekking van dit Fonds door mij
zeer wordt gewaardeerd , moet ik echter beleefdelijk doen
opmerken , dat , ten gevolge van het Koninklijk besluit van
den 29sten October '1870 (Staatsblad n°. 473), de bijzondere
betrekking , waarin de Minister van Justitie tot een bepaald
Kerkgenootschap stond , is vervallen en dat ik alzoo bezwaar
zou moeten maken , om de door U verlangde uitnoodiging
aan de Kerkvoogden van het Roomsch Katholijk Kerkgenootschap en -Pia"' die der Oud-Bisschoppelijke klezery te rigten.
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Nu daar en boven de zaak ten aanzien van alle kerkgenootschappen op gelijken voet moet worden geregeld ,
komt het mij p eter voor , dat de bevordering van den
goeden uitslag der collecte worde overgelaten aan de Districts
Commissien , overeenkomstig de aanbeveling vervat in uwe
circulaire aan die commissien van 30 December jl.
Nota. Dc hier bedoelde collecte, welke, ingevolge de daartoe in

der tijd. verleende Koninklijke magtiging , jaarlijks in al de gemeenten des Bijks plaats heeft , werd vroeger telken jare en laatstelijk nog bij missive van den toenmaligen Minister van Justitie ,
gedagteekend 24 Januarij 1870, n°. 19, vooraf aan de Roomsch
Katholijkc Kerkvoogden bekend gemaakt , met uitnoodiging , om
gevolg te geven aan het verzoek van het Hoofdbestuur van bovengemeld Fonds, strekkende dat die collecte in de kerken afgekondigd en aanbevolen moge worden.
2 Februarij 1871. ( Provinciaal blad n°. 51).
Aanschrijving van Gedeputeerde Staten van Limburg,
luidende:
Bij onze mededeeling van den 14 den Maart 4870 (Provinciaal bled iv. 32) zijn de besturen der gemeenten , voor
welke nog geene algemeene begraafplaats bestaat , en waar
dus nog niet voldaan is aan het voorschrift van art.13 der
wet van den 40den April '1869 (Staatsblad n o . 65) , verzocht
om voor de spoedige inrigting daarvan en, intusschen , voor
het vragen van de in de tweede zinsnede van dat wetsartikel
bedoelde tijdelijke Koninklijke ontheffing zorg te dragen , en
is tevens hunne aandacht gevestigd op het bepaalde bij art. 18,
eerste lid, van gedachte wet, wat de afsluiting van de algeineene en van de bijzondere begraafplaatsen betreft.
Bij onze aanschrijving van den 47den Junij 1870 (Provinciaal bled no. 58) zijn wijders inlichtingen medegedeeld
omtrent den aanleg van algemeene begraaVaatsen.
Het is ons gebleken , dat voor meerderegemeenten van het
gewest zoodanige begraafplaats nog niet aanwezig is en dat
vooralsnog geene tijdelijke ontheffing aan den Koning is ge
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vraagd van de te dien aanzien op de gemeente rustende
verpligting.
Wij hebben mitsdien de eer, onze bovenvermelde aanschrijvingen bij U in herinnering te brengen , en U tevens
aan te bevelen , om, zoo voor uwe gemeente nog geene algemeene begraafplaats bestaat en niet reeds tijdelijke ontheffing
van de verpligting tot aanleg daarvan verkregen is , te bevorderen , dat ten spoedigste aan evenbedoelde verpligting
worde voldaan, althans dat de zaak overeenkomstig de tweede
zinsnede van art. 13 van boven aangehaalde wet in regelmaat worde gebragt.
In verband met onze bovenvermelde aanschrijving van 17
Junij 1870, doen wij opmerken , dat het voor art. 13, eerste
zinsnede, der wet van den 10den April 1869 (Staatsblad n..65)
niet voldoende is , dat op eene bijzondere begraafplaats eene
plek , behoorlijk afgescheiden, met goedvinden van hen, welke
het beheer over de bijzondere begraafplaats hebben, bestemd
worde tot het begraven van de lijken , welke op die bijzondere
begraafplaats niet ter aarde kunnen worden besteld ; de plaats
toch , die overeenkomstig dat wets-artikel zal dienen tot algemeene begraafplaats, moet als zoodanig staan onder het beheer
en ter beschikking uitsluitend van het gemeentebestuur.
Waar de bijzondere begraafplaats eigendom is van eene
Roomsch Katholijke kerkfabriek , zijn alzoo noodig, van de
eene zijde, een met inachtneming der bet rekkelijke bepalingen
van het Keizerlijke decreet van den 30sten December 1809
door den kerkfabriekraad genomen besluit, waarbij een daarin
te omschrijven gedeelte van de bijzondere begraafplaats aan
de gemeente wordt afgestaan om te dienen tot algemeene
begraafplaats, uitsluitend staande onder het beheer en ter
beschikking van het gemeentebestuur; en van de andere zijde
een besluit van den gemeenteraad, waarbij die afstand aangenomen en de afgestane plek gronds tot algemeene begraafplaats aangewezen wordt.
Zoodanig raadsbesluit is evenzeer vereischt wanneer de
bijzondere begraafplaats, waarvan een gedeelte aan de burgerNice gemeente wordt afgestaan om tot algemeene begraafplaats te worden bestemd, eigendom van anderen is.
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Bovenbedoelde besluiten, zoo van den gemeenteraad als
van den kerkfabriekraad , — dit laatste voorzien van het
advies van den betrokken Kerkvoogd , — moeten aan ons
worden medegedeeld , de eersten ten fine van goedkeuring,
de laatsten ten einde , ter bekoming van hoogere magtiging ,
te worden opgezonden waar behoort.
Bij de inzending dier stukken aan ons moet wijders ,
wanneer het daarbij geldt afstand van een gedeelte eener,,
bij de invoering der wet van den 10den April 1869 (Staatsblad no . 65) aanwezige bijzondere begraafplaats, die, wat
Egging betreft, niet voldoet aan art. 45, eerste lid, dier wet,
met het oog op art. 46, door overlegging van het door het
gemeentebestuur te dien aanzien ingewonnen advies van den
betrokken geneeskundigen adjunct-inspecteur,, blijken , dat
het gemeentebestuur zich vergewist heeft , dat de bijzondere
begraafplaats, waarvan men een gedeelte tot algemeene begraafplaats wenscht te bestemmen, door dien ambtenaar van
het geneeskundig Staats-toezigt niet als schadelijk voor de
volksgezondheid wordt beschouwd. (Zie Missives 4 Februarij ',
2 Maart en 20 April 1870, Ir. 173, 126 en 144, mitsgaders
Circulaire 17 Februarij 1871, n°. 63 en Missive 1 Maart 1871,
n°. 187).
14 Februarij 1871.
Vonnis van de Arrondissements-regtbank te Amsterdam ,
luidende :
Gelet op de conclusie van den officier van justitie ,
strekkende, dat de regtbank de ten deze aangevoerde exceptie
verwerpe, met veroordeeling van de excipienten in de daarop
gevallen kosten ;
Overwegende in facto :
dat de geexcipieerden, nadat het bij interlocutoir vonnis
dezer regtbank bevolen getuigenverhoor had plaats gehad ,
in eene nadere conclusie hebben opgemerkt ;
dat zij van meening zijn alles te hebben bewezen ; wat
hun te bewijzen was opgelegd; dat zij, voor zooveel noodig,
zich nog beroepen op eene verklaring van burgemeester en
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wethouders van Amsterdam dd. 13 Junij '1870 , houdende
eene opgave van het getal arme kinderen , van 1861 tot en
met 1869 in het gesticht de Ifoorzienigheid verpleegd
geweest ; dat het gesticht , waarvan de regtspersoonlijkheid
ten processe reeds is gebleken , eene niet-parochiale, alzoo
eene bijzondere instelling of inrigting van liefdadigheid is ;
dat dit gesticht echter eene der verschillende inrigtingen
is, welke de Heeren-vereeniging tot Weldadigheid , merle te
Amsterdam gevestigd , bezit ;
dat de gebouwen , waar het gesticht is gevestigd, op den
perceelsgewijze kadastralen legger der gemeente Amsterdam
ten name der Heeren-vereeniging tot Weldadigheid bekend
staan ; dat de zoo evengemelde Heeren-vereeniging tot Weldadigheid eene instelling van weldadigheid is , welke armeverzorging in of buiten gestichten voortdurend ten doel
heeft ;
dat, blijkens eene verklaring van burgemeester en wethouders van Amsterdam , door het bestuur der gemelde
Heeren-vereeniging tot weldadigheid is voldaan aan het
bepaalde bij art. 7 der wet van 28 Junij '1854 (Staatsblad
no . 100) , en genoemde instelling wordt vermeld op de lijst,
bedoeld bij art. 3, en daarop is gerangschikt onder de
instellingen , bedoeld bij art. 2 , litt. c, dier wet ; dat de
qualificatie , door de administratieve magt aan eene instelling
van weldadigheid in overeenstemming met hare bestuurders
gegeven , regtsgeldig en verbindend is voor derden ;
dat de Heeren-vereeniging tot Weldadigheid te Amsterdam
is eene Katholijke , niet-parochiale , bijzondere instelling of
inrigting van liefdadigheid ;
dat , krachtens art. 3 van het algemeen reglement voor
de besturen der parochiale en andere Katholijke instellingen
van liefdadigheid in het bisdom van Haarlem , den 22sten
Januarij '1855 door den Bisschop van Haarlem vastgesteld
en uitgegeven, de inrigting en het bestuur der niet-parochiale
instellingen van liefdadigheid zich regelen naar hare eigen
stichtingsbrieven , statuten of reglementen , behoudens de
vereischte kerkelijke goedkeuring en het toezigt van den
Bisschop ;
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dat de inrigting en het bestuur der Heeren-vereeniging
tot Weldadigheid zich regelen naar hare eigen statuten ,
door den Bisschop van Haarlem bij schriiven van 24 Februarij
1855 goedgekeurd ; dat bij art. 9 van deze statuten is
bepaa]d , dat , voor zooverre de vereeniging verschillende
inrigtingen bezit , het beheer en de administratie van ieder
dezer inrigtingen door het bestuur der Heeren-vereeniging
tot Weldadigheid aan een of meer cornmissarissen , nit de
leden van het bestuur , worden opgedragen ;
dat , krachtens deze bepaling , de eischers en geexcipieerden
ten jare 1859 , in overeenstemming met den Bisschop van
Haarlem , door en uit het bestuur der Heeren-Vereeniging
tot weldadigheid zijn verzocht , gecommitteerd en aangesteld
als commissarissen of regenten, het beheer en de administratie
te voeren over het gesticht de Voorzienigheid in de Elandstraat , hetwelk aan gemelde Heeren-Vereeniging tot weldadigheid in eigendom toebehoort , terwijl door het bestuur
der Heeren-Vereeniging de eischers en geexcipieerden bij
periodieke aftreding telkens als commissarissen of regenten
over het gesticht zijn herbenoernd, en zij heden ten dage in
deze qualiteit nog zijn fungerende, alles overeenkomstig de
statuten en regels van de Heeren-Vereeniging vastgesteld;
persisterende mitsdien bij de reeds door hen genomene conclusie • dat het der regtbank moge behagen de gedaagden en
excipienten niet-ontvankelijk te verklaren in de door hen
voorgestelde exceptie , en hen te veroordeelen in de daarop
gevallen kosten, met last om met de eischers op de hoofdzaak voort te procederen ;
dat de gedaagden en excipienten daarop hebben geantwoord :
dat de eigen productie der eischers en geexcipieerden aantoont, dat zij, met name in het bewijs van het tweede punt,
in het hun opgelegd bewijs niet zijn geslaagd ; dat de aanstelling en regtsmagt der zich noemende regenten van het
gesticht moeten worden getoetst aan de statuten der
Heeren-vereeniging ; dat , blijkens art. 9 der bedoelde
statuten , alleen het bestuur der Heeren-vereeniging bevoegdheld heeft commissarissen uit zijn midden aan te stellen ,
om beheer en administratie en deze uitsluitend te voeren
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over de verschillende inrigtingen , aan de vereeniging in
eigendom toebehoorende ; dat daarentegen uit de productie
van de eischers en geexcipieerden blijkt , dat de eischers
door het Bisschoppelijk gezag tot regenten zijn aangesteld
en gecontinueerd ;
dat derhalve het Bisschoppelijk gezag , wat betreft de
aanstelling tot regenten , zijne bevoegdheid is te buiten
gegaan ; dat alzoo de eischers ten deze geene andere
qualiteit hebben dan die van commissarissen of gedelegeerden
uit het bestuur , met beheer en administratie van de inrigting de Voorzienigheid belast , hetgeen blijkt uit eene verklaring van het bestuur der Heeren-vereeniging dd. 30
April 1870 ; dat evenwel in bedoelde missive achter het
woord « commissarissen » schijnbaar onschuldig worden
gevoegd de woorden « of regenten » , en deze termen ook
in de schrifturen van de eischers en geèxcipieerden promiseue
worden gebruikt ;
dat zij gedaagden en excipiönten tegen deze gelijkstelling
zich nadrukkelijk verzetten ; dat zij in strijd is met den
aard der zaak en de uitdrukkelijke teneur der statuten van
de Heeren-vereeniging ; dat commissarissen toch , de eischers
ten deze , uit kracht hunner betrekking zijn rekenpligtige
ambtenaren , en niets meer dan dit ; dat zij beheer en
administratie te voeren , alsmede orders te ontvangen hebben
van het bestuur der Heeren-vereeniging , en wel op den
voet van reglementen , voor ieder der beheerde inrigtingen,
alzoo ook voor het gesticht de Voorzienigheid, vastgesteld;
dat dit nader zou kunnen blijken uit het reglement voor
het gesticht de Voorzienigheid , dat de eischers en geêxcipieerden prudenter achterwege hebben gehouden ; dat niet
zonder reden in litem zijn gebragt twee verklaringen van
het plaatselijk bestuur te Amsterdam , waarvan eene ten
name van het bestuur der Heeren-vereeniging en de andere
ten name van zich noemende regenten van het gesticht de
Voorzienigheid ;
dat het geen betoog behoeft , dat het plaatselijk bestuur
geene aanstelling tot regenten kan wettigen , die aliunde
blijkt bnwettig te zijn dat , blijkens art. 10, sub litt. J,
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der meergemelde statuten van de Heeren-vereeniging zelf,,
het bestuur der Heeren-vereeniging niet bevoegd zijn zou
tot het voeren van processen , tenzij op magtiging van het
Bisschoppelijk gezag ; dat die magtiging ten deze ontbreekt
en , voor zooverre zij aan de eischers is gegeven , onbevoegdelijk is verstrekt ; dat speciaal bij het gewigtig stuk der
voogdij in het belang der openbare orde behoort te worden
toegezien , dat onbevoegde personen zich niet qualificeren te
zijn ((regenten)) en de gewigtige regts-betrekking tot persoon
en goederen der minderjarigen zich eigendunke]ijk aanmatigen ; concluderende mitsdien , dat het der regtbank moge
behagen de gedaagden en excipienten te verklaren wel en
deugdelijk gefuncleerd ill de voorgestelde exceptie, en mitsdien, onder toewijzing daarvan, de eischers en geexcipieerden
te verklaren niet-ontvankelijk in den gedanen eisch en genomen conclusie , immers bun die te ontzeggen cum expensis ;
Overwegende, in jure:
dat, bij het interloeutoir vonnis dezer regtbank dd. 30 Maart
4870, aan de geexcipieerden is toegestaan, om door alle
middelen regtens, ook door getuigen, te bewijzen :
1°. dat het te Amsterdam gevestigde gesticht de Voorzienigheid is een gesticht van welWigheid, waarin arme meisjes
worden gehuisvest, gevoed, gekleed en onderwezen ;
2°. dat de eischers en geexcipieerden als bestuurders of
regenten wettiglijk zijn benoemd en aangesteld ;
Overwegende ad P G, , dat, blijkens proces-verbaal , onder
cede is verklaard:
4 0. door den eersten getuige: dat het gesticht de Voorzienigheid , gelegen in de Elandstraat hier ter stede, is een gesticht
van weldadigheid, waar arme meisjes beneden de twaalf
jaren gratis worden opgenomen, om daar gehuisvest, gevoed,
gekleed en onderwezen te worden, voor zooverre men die
niet in het weeshuis of in het gesticht van liefdadigheid kan
opnemen; dat hij zelf, ofschoon eenige jaren geleden , dat
gesticht bezocht en toen gezien heeft dat zich daarin een
aant0 jeugdige meisjes bey ond, dat daar de noodige slaapplaatsen aanwezig waren en voorts al hetgeen in soortgelijke
gestichten noodzakelijk is;
24
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2°. door den tweeden getuige : dat hij als regent van het
Roomsch Katholijk maagdenhuis eenigzins in betrekking staat
tot het gesticht de Voorzienigheid, dat het hem bekend is,
dat in dat gesticht arme meisjes worden opgenomen ; dat
hij, in zijne betrekking van regent over het maagdenhuis,
jaarlijks eene som gelds aan dat gesticht uitkeert , tot onderhoud van die arme meisjes ;
3°. door den derden getuige : dat hij met het gesticht de
Voorzienigheid zeer goed bekend is; dat hij , door een bezoek
aan dat gesticht , er zich van overtuigd heeft , dat het een
gesticht van liefdadigheid is , waar arme verwaarloosde meisjes
worden opgenomen en door liefdegiften worden onderhouden ;
dat door de verklaringen van deze getuigen, alsmede eene
verklaring van burgemeester en wethouders dezer gemeente
dd. '13 Junij 1870, houdende opgave van het getal minderjarige kinderen , die op 1 Januarij '1861 en volgende jaren,
volgens den inhoud van het bevolkings-register, verpleegd
zijn geweest , wettig en overtuigend is bewezen , zoo als ook
door de excipienten is toegestemd, dat het to Amsterdam gevestigde gesticht de Voorzienigheid is een gesticht van weldadigheid, waarin arme meisjes worden gehuisvest , gevoed,
.
gekleed en onderwezen ;
Overwegende ad H um , dat dienaangaande onder eede is
verklaard :
1°. door den eersten getuige dat hij wel weet , dat er
regenten over het gesticht bestaan , doch niet weet , op welke
wijze het bestuurd wordt ; dat, zoo hij zich niet bedriegt,
de beide eischers op dit oogenblik zijn de regenten van het
gesticht; dat hem echter niet bekend is, of er nog andere
regenten zijn; dat het hem evenmin bekend is, op welke
wijze de regenten zijn aangesteld;
2°. door den tweeden getuige : dat hij weet , dat de beide
eischers regenten van het gesticht zijn, doch dat hij meent,
dat de beide eischers door den Bisschop van Haarlem als
regenten zijn aangesteld; dat de tweede eischer reeds vier
jaren als regent van het gesticht heeft gefungeerd , doch dat
de eerste eischer er eerst later bijgekomen is ;
3°. door den derden getuige: dat regenten van het gesticht
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zijn de beide eischers, maar dat, voor zooverre hem bekend
is, er geene andere regenten zijn ; dat de beide regenten,
zoo hij meent , door den Bisschop van Haarlem zijn benoemd,
immers dat deze daarop invloed heeft uitgeoefend.
Overwegende, dat door de bovenstaande verklaringen ,
wegens hare onzekerheid en onbestemdheid , het tweede punt
niet kan geacht worden voldoende bewezen te zijn; en dat
de geexcipieerden daarop dan ook eenige stukken in het
gelling hebben gebragt, om hunne qualiteit en bevoegdheid
nailer tot klaarheid te brengen;
dat niettemin door de excipienten is beweerd : dat de geexcipieerden niet geslaagd zijn in de levering van het bewijs ,
dat zij als bestuurders of regenten van het gesticht wettiglijk
zijn benoemd en aangesteld , op grond : 1 0 dat het gebleken
zou zijn, dat zij aangesteld en gecontinueerd waren door den
Bisschop van Haarlem, die daartoe onbevoegd was, en 2°. de
qualiteit , die zij in waarheid bezitten , geene andere is dan
die van commissarissen of gedelegeerden uit het bestuur der
Heeren-Vereeniging ;
Overwegende, dat tusschen partijen vaststaat :
a. dat het gesticht de Voorzienigheid is eene Katholijke,
niet-parochiale inrigting van armen-verzorging , of eene bijzondere instelling of inrigting van liefdadigheid;
b. dat het gesticht behoort tot die inrigtingen, welke de
Heeren-vereeniging tot weldadigheid bezit , mede te Amsterdam gevestigd;
dat, volgens art. 3 van het algemeen reglement voor de
besturen der parochiale en andere Katholijke instellingen van
liefdadigheid in het bisdom van Haarlem, de inrigting en
het bestuur der niet-parochiale inrigtingen van armenverzorging zich regelen naar hare eigene stichtingsbrieven, statuten of reglementen , behoudens de vereischte kerkelijke
goedkeuring en het toezigt van den Bisschop; en dat art. 9
van de statuten en regels van de Heeren-vereeniging, gevestigd
te Amsterdam, bepaalt ; dat, voor zooverre de vereeniging
verschillende inrigtingen heeft, het beheer en de administratie van ieder dezer inrigtingen door het bestuur aan een
of ander der commissarissen uit de leden van het bestuur op-
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gedragen wordt , en dat die commissarissen om de vier jaren
aftreden , loch dadelijk weder herkiesbaar zijn ;
dat, volgens eene verklaring van het bestuur der evengemelde vereeniging , de geexcipieerden ten jare 1839, in
overeenstemming met den Bisschop van Haarlem , door het
ondergeteekend bestuur en uit hetzelve zijn verzocht ,
gecommitteerd en aangesteld om als commissarissen of
regenten het beheer en de administratie te voeren over het
gesticht de Voorzienigheid, hetwelk aan de bovengenoemde
Heeren-vereeniging in eigendom toebehoort ; en voorts dat
voor het ondergeteekende bestuur de genoemde heeren , bij
periodieke aftreding, telkens als zoodanig zijn herbenoeind
en heden ten dage in voormelde qualiteit nog zijn fungerende , alien overeenkomstig de statuten en regels , voor
gemelde Heeren-vereeniging vastgesteld;
dat de excipienten daarentegen hunne verwering staven
op eene verklaring , afgegeven en onderteekend door den
Bisschop van Haarlem, houdende , dat de geexcipieerden
door Bisschoppelijk gezag tot regenten zijn aangesteld over
het gesticht de Voorzienigheid, ten jare 1859, en in die betrekking door den ondergeteekende onafgebroken zijn gecontinueerd;
dat nogtans de juistheid en geloofwaardigheid van de verklaring van het bestuur dier Heeren-vereeniging niet is betwist,
en het daarom niet aangaat deze alleen ter zijde te stellen,
omdat zij lang na de dagvaarding is afgegeven ; dat ook de
strijd, die er tusschen de beide verrnelde verklaringen schijnt
te bestaan. voldoende wordt opgelost , indien men in aanmerking neemt , dat volgens art. 3 van het algemeen reglement van de besturen der parochiale en andere Katholijke
instellingen van liefdadigheid, bet toezigt op de inrigting en
het bestuur van de bijzondere instellingen of inrigtingen van
liefdadigheid, zoo als de Voorzienigheid, aan den Bisschop
toekomt ; en dat derhalve diens verklaring, dat hij de geexcipieerden tot regenten heeft aangesteld en gecontinueerd , in
dien zin moet worden opgevat , zoo als merle door de verklaring van het bestuur der Heeren-Vereeniging in art. 5 van
het reglement voor commissarissen, under den titel van re-
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genten van het gesticht de Voorzienigheid, te Amsterdam,
wordt bevestigd , dat de Bisschop de benoeming en continuatie der geexcipieerden door dat bestuur goedgekeurd en
bekrachtigd heeft ;
dat de bedenking, tegen die opvatting gemaakt, dat aan
den Bisschop het toezigt op de instellingen zelven en niet
op de personen gegeven is, door niets wordt gestaafd en
integendeel wordt wedersproken door de bepaling van het
aangehaalde art. 3; dat ook het bestuur der niet parochiale
inrigtingen van liefdadigheid zich regelt , behoudens het
toezigt van den Bisschop , waaruit , bij het gemis van eenige
beperking, valt of te leiden , dat alles wat het bestuur betreft , ook de benoeming en continuatie van de leden daarvan
aan het Bisschoppelijk toezigt onderworpen is;
Overwegende , dat alsnu moot worden onderzocht , of aan
de geexcipieerden werkelijk de qualiteit van regenten kan
worden toegekend, dan wel of zij alleen zijn gedelegeerden
nit het bestuur der Heeren-Vereeniging,
dat het waar is, dat art. 9 van de statuten en regels van
de Heeren-Vereeniging tot weldadigheid van commissarissen
en niet' van regenten spreekt ; maar dat niet mag voorbij
gezien worden, dat aan de geexcipieerden is toegestaan te
bewijzen: dat zij als bestuurders of regenten van het gesticht
de Voor:ienigheid wettiglijk zijn benoemd en aangesteld;
dat dus , volgens het interlocutoir vonnis dezer regtbank van
30 Maart 4870 , en dit teregt , aan de woorden « bestuurders »
en « regenten » dezelfde beteekeius is gegeven, met dat gevolg,
dat het voor de toepassing van art, 42'1 Burgerlijk Wetboek
minder aankomt op de benaming van de hoofden der gestichten van weldadigheid dan op de magt, die zij bezitten;
dat daarom de excipienten de qualiteit der geexcipieerden
ook hebben bestreden , omdat zij, in den geest van de statuten en regels der Heeren-Vereeniging , niet antlers te beschouwen zijn dan als rekenpligtige ambtenaren , aan wie
geen bestuur, maar alleen beheer en administratie is opgedragen ;
Overwegende, wat de eerste bedenking betreft , dat de
verpligting tot het doen van rekening en verantwoording,
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op zich zelve beschouwd, op de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van commissarissen of regenten geene inbreuk
maakt , daar in den regel het bestuur van elke inrigting aan
die verpligting- onderworpen is, en hunne bevoegdheid alleen
dan op goede gronden zou kunnen worden bestreden , indien
het gebleken ware , dat zij voor en namens het bestuur der
Heeren-Vereeniging het gesticht de Voorzienigheid beheerden
en administreerden ; dat dit evenwel het geval niet is, en
integendeel uit de algemeene en onbeperkte opdragt in art. 9
van hare statuten en regels volgt : dat aan commissarissen
der Voorzienigheid , onafhankelijk van het bestuur der Vereeniging, de verzorging van de belangen van dat gesticht is
toevertrouwd ; en wat de tweede bedenking betreft , dat er
geen grond bestaat voor het beweren , dat Min het algemeen
reglement Of in de statuten en regels der Heeren-Vereeniging
Of in het reglement voor commissarissen, onder den titel
van regenten van het gesticht de Voorzienigheid te Amsterdarn. op het onderseheid tusschen bestuur en beheer zorgvuldig gelet is ; dat daarentegen blijkt , dat het verschil in
beteekenis van die beide woorden over het algemeen is miskend ; dat b. v. zoo in art. 49 van het algemeen reglement
wordt gezegd , dat de niet-parochiale in het bisdom gevestigde
kerkelijke instellingen van liefdadigheid moeten beheerd
worden enz.; in art. 54, dat de regels van beheer en armenverzorging, bij dat reglement voorgeschreven, enz. ; in art. 56,
dat de bestuurders der Katholijke instellingen van liefdadigheid gehouden zijn jaarlijks verantwoording van hun
beheer af te leggen, niettegenstaande men op die plaatsen
eerder aan bestuur dan aan beheer gedacht heeft ;
Overwegende, dat de geöxcipieerden als commissarissen
of regenten van het gesticht de Voorzienigheid in regten verschenen zijn ; dat derhalve zij en niet het bestuur der HeerenVereeniging van eene magtiging tot het aanleggen van dit
geding behoorden te doen blijken ;
dat bestuurders der Heeren-Vereeniging, die zonder rnagtiging van het Bisschoppelijk gezag in regten niet mogen optreden of zich verweren , ook daartoe commissarissen niet
konden magtigen; en dat alzoo , krachtens de bestaande be-

367
palingen , ook de Bisschop alleen bevoegd was om aan commissarissen van het gesticht de Voorzienigheid tot het
instellen van de vordering in geschil magtiging te verleenen ;
dat daarmede de laatst gemaakte bedenking van de
excipienten vervalt ;
Overwegende, dat uit het overwogene volgt: dat de overgelegde stukken de verklaringen der gehoorde getuigen
voldoende tot klaarheid hebben gebragt ; en dat daardoor
ook het tweede punt, dat de eischers en geexcipieerden als
bestuurders of regenten wettiglijk zAn benoemd en aangesteld , behoorlijk is bewezen ;
dat mitsdien de door de excipienten voorgestelde exceptie
ongegrond is ;
Gezien , behalve de aangehaalde , artt. 56 , 160 , 161
Burgerlijke Regtsvordering;
Verklaart de gedaagden en excipienten niet-ontvankelijk,
in de door hen voorgestelde exceptie ;
Veroordeelt hen in de kosten ;
Gelast de gedaagden om met de eischers op de hoofdzaak ,
voort te procederen. (Zie vonnis 30 Maart 1870 en de
daarbij geplaatste Nota, op bladz. 477-483 van den Zesen- twintigsten faargang van dit Handboekje. Zie ook
vonnissen 13 Mei 1870 en 19 December 1871).
17 Februarij 1871, n°. 63 (P. B. n°. 25).
Circulaire van Gedeputeerde Staten van Groningen ,
luidende :
Volgens het eerste lid van art. 16 der wet van den lOden
April '1869 (Staatsblad no. 65) , mag geen begraafplaats
worden aangelegd dan op den afstand van ten minste 50
meters van elke bebouwde kom der gemeente , terwijI
binnen gelijken afstand geen gebouwen mogen worden
opgerigt of putten gegraven , dan na bekomen verlof van
Gedeputeerde Staten.
Laatst gemeld verbod is, ingevolge artikel 48 der wet ,
op de bestaande begraafplaats toepasselijk , doch beperkt tot
35 meters of voor iedere begraafplaats tot zoo veel minder
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als de korte afstand bedraagt , waarop zij van eene bebouwde
kom eener gemeente verwijderd is.
Bij bet beslissen van geschillen over de toepassing van
het eerste lid van het aangehaalde artikel 16, zoomede bij
de beoordeeling van aanvragen orn vergunning tot oprigting
van gebouwen of bet graven van putten , is het wenschelijk ,
dat bet collegie van Gedeputeerde Staten door de gemeentebesturen worde voorgelicht ten aanzien van de Jigging der
begraafplaats in betrekking tot de bebouwde kom der
gemeente.
Wij verzoeken U mitsdien , orn in voorkomende gevallen,
wanneer tot den aanleg eener algemeene begraafplaats in
uwe gemeente wordt besloten of uwe inlichtingen betrekkelijk de verzochte oprigting -van gebouwen in de nabijheid
van begraafplaatsen worden gevraagd, ons tevens in te zenden
eene situatie-teekening der begraafplaats en der naastbij
gelegen woningen.
Wij maken U voorts opmerkzaam op de naleving van
artikel 18 der wet , volgens hetwelk elke begraafplaats door
een mum', heining , rasterwerk of heg, ter hoogte van ten
minste twee meters moet worden afgesloten, ten ware hiervan
door Zijne Majesteit den Koning ontheffing mogt worden
verleend , indien op andere wijze behoorlijk in de afsluiting
is voorzien.
Deze bepaling is mede van toepassing op de bier en daar
opgerigte begraafplaatsen, welke verkregen zijn krachtens
gesloten overeenkomsten met de besturen van bijzondere begraafplaatsen en die oorspronkelijk een deel dier bijzondere
begraafplaatsen hebben uitgemaakt.
De bij de wet voorgeschreven afsluiting schijnt niet overal
te zijn geschied ; aanvrage tot ontheffing schijnt evenmin te
zijn gedaan.
Voor zooverre noodig, verzoeken wij U derhalve, om of de
bedoelde afsluiting te- doen , bewerkstelligen of de ontheffing
dezer verpligting van Zijne Majesteit den Koning aan te vragen.
(Zie Aanschrijving 2 Februarij 4871, (Provinciaal blaci
no. 51) , Missive 1 Maart 1874. 0°. 487 en Vonnis 40
Mei 4871.
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18 Februarij 1871 (Staalsblad n°. 6).
Besluit, luidende:
Op de gemeenschappelijke voordragt van Onze Ministers
van Binnenlandsche 'Laken , van Oorlog , van Marine en van
Justitie, gedagteekend 3 December 1870 , n° 456, 4de afdeeling
10 December 1870, n°, 61 P, 43 December 4870, n°. 3, en
20 December '1870, n°. 106, 2de Afdeeling;
Gelet op de eerste zinsnede van art. '127 der wet betrekkelijk de nationale militie, van 19 Augustus '1864 (Staatsblad
no . 72) ;
Gezien Ons hesluit van 8 Mei 4862 (Staatsblad no. 46) ,
houdende voorschrilten tot uitvoering van die wet;
Gezien Ons besluit van 29 October 1870 (Staatsblad no. '173)
tot nadere regeling van de wijze van behandeling der zaken
betreffende de onderscheidene Eerediensten ;
Den Raad van State gehoord (advies van '17 Januarij
4871, no. 14) ;
Op de nadere voordragt van Onze voornoemde Ministers,
van. 2 Februarij 1874, n°. 146, 4de Afdeeling, van den 8sten
Februarij 1874, n°. 445, 2de Afdeeling C, van den 40den
Februarij 1874, n o. 45 P, en van den 13den Februarij
4871, n°. 3;
Hebben goedgevonden en verstaan , met wijziging van art. 70
van Ons besluit van 8 Mei 4862 (Staatsblad n . 46) te bepaler' , dat de laatste zinsnede van dit artikel vervalle en alzoo
de handteekeningen van de Bisschoppen of van de Kerkvoogden , die hen vervangen, voortaan worden gewaarmerkt
door den burgemeester der gemeente alwaar de afgifte is
geschied.
Dit besluit treedt in werking op den vijfden dag na de dagteekening van het Staatsblad en de Staats-Courant, waarin
het geplaatst is.
Onze Ministers voornoemd zijn , ieder voor zooveel hem
betreft , belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het
Staatsblud en gelijktijdig in de Staats-Courant zal worden
geplaatst. (Zie Besluit 8 Mei 1862 (Staatsblad no . 46) en
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Circulaire 26 Julij 1862, no. 3 1806, op bladz. 404-409 en
476-488 van den Achttienden Jaargang van dit Handbockje).
22 Fehruarij 1871.
Vonnis van den Kantonregter te Dockum, luidende:
Overwegende ten aanzien der daadzaken:
dat de eischende partij , optredende als kerkvoogden der
Hervormde gemeente van Dockum, ten deze vertegenwoordigd door den heer A. V. S., administrateur van dat collegie,
van den gedande , als lid der Hervormde gemeente van
Dockum, vordert eene som van f 8.70, met de renten van
den dag der dagvaarding, ter zake verschuldigden omslag aan
die kerkgemeente over 1869 , ingevolge kohier, goedgekeurd
door het provinciaal collegie van toezigt dd. 9 December 1868,
litt. C, krachtens magtiging , voor deze regtsvordering gegeven
door H. H. notabelen bij besluit van 21 October 1869;
dat deze vordering wordt betwist , op grond , dat, bij
Koninklijke resolutie van 9 Februarij 1866 (Staatsblad n° 40) ,
met 1 April, later (Koninklijk besluit van 3 Februarij 1869) ,
1 October 1869, zijn vervallen verklaard alle provincials
reglementen op de administratie der kerkelijke fondsen; en
op laatstgemeld tijdstip alzoo bestond volstrekte heerloosheid
van beheer,, omdat de Hervormde gemeente van Dockum
geen kerkwettige keuze van beheerders had gedaan en het
vroegere bestuur had opgehouden te bestaan;
dat lien ten gevolge de tegenwoordige eischers, als kerkvoogden, geene wettige reden van bestaan hebben -, en in
hunne vordering, in die hoedanigheid ingesteld , niet ontvankelijk moeten verklaard warden ;
dat de eischende partij , tot staving van Naar sustenu , dat
zij wel degelijk wettige kerkvoogden zijn, hebben overgelegd :
a. extract uit de notulen van de vergadering van kerkvoogden dd. 21 Januarij 1869, zijnde een proces-verbaal van
stemopnemmg der geli ozen notabelen door sternbevoegden ;
b. extract uit de notulen der vergadering dier notabelen
dd. 8 Februarij 1869, houdende benoeming der eischers als

kerkvoogden;
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dat van de zijde van gedaagde de valschheid Bier stukken
niet is betwist, alleen is aangevoerd, dat zij niet tot grondslag van 's regters beslissing mogen strekken, omdat ze
ongeregistreerd zijn, en er evenmin door haar protest is
overgelegd tegen de stemmingen , in der tijd gehouden;
overwegende ten aanzien van het regt:
a. wat de opgeworpene exceptie van niet-ontvankelijkheid
betreft :
dat de Kroon in het jaar '1846 de belangen der Hervormde
Kerk heeft geregeld , welke regeling door die Kerk is goedgekeurd; dat zij aanvankelijk onbevoegd was tot wettige
organisatie , doch de bekrachtiging daarvan, verleend door
de Kerk , (lit regt tot regeling, voor zooveel haar betreft,
heeft doen ontstaan;
dat de dien ten gevolge door die bevoegde magt in het
leven geroepen verordeningen en besluiten wettigen grond
van bestaan hebben en verbindendzijn, met name het Koninklijk besluit van 11 December 1823, n o. 83, houdende vaststelling van een reglement op de administratie der kerkelijke
fondsen in Friesland. waarbij in art. 4 het bestuur der
finantiele administratie aan kerkvoogden wordt opgedragen;
dat alzoo , bij de invoering' van het Koninklijk besluit
dd. 9 Februarij 1866, de destijds bestaande kerkvoogden
der Hervormde gemeente van Dockum gekozen zijnde overeenkomstig het aangehaalde reglement van '1823, waren hare
wettige beheerders, en als zoodanig volkomen bevoegd om
maatregelen te nemen ter uitvoering van dat besluit in hunne
gemeente;
dat tot die eerste maatregelen behoorde de oproeping van
stembevoegden om eene keuze te doen van nieuwe beheerders;
dat, daar een beginsel van stembevoegdheid ontbrak , men
vrij was in de keuze daarvan, zoodat de bestuurders, aannemende het beginsel, geldende voor het geestelijk bestuur,
zooals het is nedergelegd in het besluit van het algemeen
collegie dd. '12 October '1868, bleven binnen de perken hunner
bevoegdheid ;
dat eene stemming, op gezag van een wettig bestuur uit-geschreven, gegrond op een wettig beginsel van stemregt,
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een volkomen veiligen regtsgrond van benoeming kan opleveren;
dat krachtens deze beginselen tempore utili eerst notabelen
en daarna , door dezen , de tegenwoordige eischers als kerkvoogden zijn gekozen en wel de eerste op 21 Januarij en de
tweede op 8 Februarij 1869, en alzoo binnen bet tijdperk
van overgang, waarin de oude reglementen nog regtskracht
hadden , blijkens art. 41 van het meermalen aangehaald besluit
van 9 Februarij 1866 in verband tot hetzelfde besluit van
3 Februarij 1869;
dat , blijkens de overgelegde stukken, die verkiezing werkelijk is geschied op het gezag en naar het beginsel, bierboven overwogen, zoodat door die handeling eene regtsgeldige
qualiteit voor de eischers is geboren; immers noch de wettigheid der gehouden stemming, noch de echtheid der stukken,
welke daarvan blijk geven , is betwist;
dat, wel is waar,, door gedaagde wordt beweerd, dat de
overgelegde stukken op 's regters beslissing geen invloed
mogen uitoefenen, omdat zij niet geregistreerd zijn ;
dat deze bewering ten eenenmale erroneus is ;
dat immers deze stukken niet aan de formaliteit der
registratie zijn onderworpen, op grond van art. 70, § 3, n°. 2,
der wet van 22 Frirnaire VII, in verband tot art. 3 van het
decreet van Messidor jaar XIII , als behoorende tot de acten
eener openbare instelling , uitsluitend het inwendig beheer
dier histelling betreffende;
dat bovendien de ingeroepen bepaling van art. 47 der wet
van Frimaire, houdende verbod 0 In regt to doen op ongeregistreerde stukken, blijkens de daarbij gevoegde strafbepaling tegen den regter, die ze overtreedt , en de soort van
wet (belastingwet) , waarin ze voorkomt, uitsluitend is geschreven met het oug op de regten der schatkist , zoodat de
overtreding een delict van den regter daarstelt , maar de belangen der geschilvoerende partijen onaangetast laat;
dat deze stukken voorzeker tot 'sregters overtuiging mogen
medewerken ; en in cask het wettig bewijs opleveren van de
gehoudene stemming;
dat deze stemming, waardoor aan de eischers een mandaat
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is gegeven , door latere wilsverklaring niet is herroepen ;
dat dus de tegenwoordige eischers , als opvolgers der oude
kerkvoogden, bevoegd en verpligt zijn de gelden , aan de
Hervormde gemeente van Dockum toekomende , in regten te
eischen, waardoor hunne ontvankelijkheid te dies zake volkomen bewezen is, en dien ten gevolge behoort te worden
onderzocht ;
20. of de vordering ten principale op de wet is gegrond ;
dat bij artt. 37 en 38 -van het meermalen aangehaald reglement van 1823 aan de kerkelijke gemeente, wier fondsen
niet toereikend zijn voor de noodige kerkelijke uitgaven , de
bevoegdheid is verleend tot hefting van die kosten in den
vorm van omslag;
dat , krachtens dit reglement , voor het jaar 4869 een dergelijke omslag is vastgesteld -bij besluit van kerkvoogden en
notabelen van Dockum van 26 October 1868, voorzien van
de goedkeuring van het destijds bestaande collegie van toezigt , te heffen van die leden, welke, volgens art. 2 van het
algemeen reglement op het bestuur der Hervormde Kerk,
tot de gemeente behooren ;
dat het tusschen partijen in confesso is, dat de gedaagde
tot die leden, in art. 2 bedoeld , behoort ;
dat hij dientengevolge onderworpen is aan de regten en
verpligtingen als lid van het zedelijk ligchaam , door het wettig
bestuur daarvan vastgesteld,
dat echter het reglement van dat bestuur, geworteld in de
algemeen€ besluiten tot organisatie der Hervormde Kerk in
het algemeen en van de administratie der kerkelijke fondsen
in de provincie Friesland in het bijzonder,, gearresteerd bij
Koninklijk besluit van 7 Januarij 1816, n°. 1 . gewijzigd bij
besluit van 23 Maart 1852, no. 2, en het Koninklijk besluit
van 12 December 9823, no. 83, krachtens art. 11 van het
Koninklijk besluit van 9 Februarij 1866, in verband tot hetzelfde besluit van 3 Februarij 1869, met 1 October van laatstgenoemd jaar heeft opgehouden te bestaan;
dat de omslag, ofschoon over het geheele jaar 1869 uitgesehreven , van de schuldigen niet langer kan gevorderd
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worden dan tot op het tijdstip , waarop de wet of verordening,
waarop ze rust , regtsgeldig bestaat ;
dat dit te meer klemt daAr,, waar,, zoo als in casu de heffing
naar maanden geregeld wordt, zoodat het verblijf in de gemeente van een gedeelte eener maand voor een geheel , dat
minder dan drie maanden als niet betaalbaar wordt beschouwd ;
dat er geene latere regtsgeldige reglementen , voor heffing
van omslag van de Hervormde gemeente van Dockum bestaan,
althans door de eischende partij niet zijn geproduceerd over
het laatste vierde van 1869;
dat de vordering der eischende partij alzoo voor drie vierde
op de wet is gegrond en de geheele eisch , niet gewijzigd noch
verminderd zijnde, alzoo voor een vierde comet worden
afgewezen ;
dat, partijen over en weder in het ongelijk gesteld zijnde,
er termen bestaan om de kosten te compenseren ;
Gezien, behalve de aangehaalde Koninklijke besluiten ,
artt. 1690, 1692 en 1697 Burgerlijk Wetboek , en art. 56
Burgerlijke Regtsvordering;
Regtdoende enz.
Verklaren de eischers als kerkvoogden, vertegenwoordigd
door hun adrninistrateur,, wettig ontvankelijk ; wijst hunne
vordering toe voor drie vierde tot een bedrag van f 6.52i ;
Ontzegt die voor een vierde of f 2.27, en
Veroordeelen alzoo den gedaagde om aan de administrerende
kerkvoogden qua talis , tegen behoorlijke kwijting te betalen
eene som van I 6.524 met de renten van of de dagvaarding ;
Compenseert de kosten . met dien verstande , dat iedere
partij wordt veroordeeld in de kosten, door haar zelve aangewend. (Zie Vonnissen 22 Februarij, 8 Maart en 27 Junij
1871 en Arrest 27 Junij 1871).
22 Februarij 1871.
Vonnis van den kantonregter te Dockum , luidende:
Overwegende ten aanzien der daadzaken :
dat de eischende partij , optredende als kerkvoogden der
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Hervormde gemeente van Dockum , vertegenwoordigd door
hunnen administrateur, den heer A. S., van den gedaagde
vordert eene som van I 1.70 , met de renten van of de dagvaarding , ter zake kerkelijken omslag over het jaar 1869
als lid der Hervormde gemeente van Dockum , krachtens
reglement op dien omslag, goedgekeurd door het toenmalig
collegie van toezigt bij besluit van 12 December 1868, litt. C,
en ten gevolge der magtiging tot deze regtsvordering, gegeven
door H. H. notabelen bij besluit van 21 October 1869:
dat deze vordering wordt betwist, op grond, dat de gedaagde wel door den doop in de gemeenschap der Hervormde
Kerk is ingelijfd, maar nimmer belijdenis des geloofs heeft
afgelegd, zoodat hij geene regten in die Kerk heeft verkregen ,
waarom men hem niet tot het uitoefenen van het stemregt
heeft toegelaten, en dus, waar hij geene regten als lid van
eenig zedelijk ligchaam kan doen gelden, hij evenmin gehouden is in de lasten daarvan te deelen;
dat de eischende partij daartegen aanvoert, dat men lid
is der Hervormde gemeente, wanneer men door den doop
in de gemeenschap der Kerk is opgenomen of uit Hervormde
ouders geboren ;
Overwegende ten aanzien van het regt :
dat uit de overgelegde stukken voldoende is bewezen , dat
de eischers zijn kerkvoogden der Hervormde gemeente van
Dockum, als zoodanig bevoegd om , als wettelijke bestuurders
van dat zedelijk ligchaam de gelden in regten te vorderen ,
aan die corporatie verschuldigd;
dat die vordering berust op artt. 37 en 38 van het reglement op de administratie der kerkelijke fondsen in Friesland,
gearresteerd bij Koninklijk besluit dd. 12 December 1823,
no . 83, waarbij aan de kerkelijke gemeenten , wier fondsen
niet toereikend zijn, voor de noodige kerkelijke uitgaven, de
bevoegdheid is verleend tot heffing van omslag tot dekking
dier uitgaven:
dat krachtens dat reglement, voor het jaar 4869 een dergelijke omslag is vastgesteld bij besluit van kerkvoogden en
notabelen van Dockum dd. 26 October 1868, voorzien van
de goedkeuring van het destijds bestaande collegie van toezigt;
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dat tot de schuldigen behooren zij , welke ingevolge art. 2
van het algemeen reglernent op de Hervormde Kerk dd.
9 September 1851 , goedgekeurd bij Koninklijk besluit van
23 Maart 1852, tot de bijzondere gemeenten behooren;
Overwegende , dat bedoeld artikel de leden dier bijzondere
gemeenten onderscheidt in vier groepen of afdeelingen , welke
te zamen die gemeenten vormen: a die belijdenis hebben
afgelegd; b. die gedoopt zijn ; c. de geborenen uit Hervormde
ouders; d. die in eenige gemeente hier te lande of elders
zijn erkend als tot de Hervormde Kerk te behooren , en van
hunnen doop of hunne belijdenis door behoorlijke bewijzen
hebben doen blijken ;
OverWsegende, dat onder de drie eerste afdeelingen zijn
begrepen zij , die in de eigen gemeente Of zelve , Of door
hunne ouders eenige daad hebben gepleegd , welke als voorschreven het lid zijn der Kerk teweegbrengen ;
Overwegende , dat onder de vierde afdeeling vallen zij,
welke deze daad elders hebben gepleegd en de bewijzen daarvan in de nieuwe gemeente, tot welke men zich wenscht te
verbinden, hebben overgelegd ;
Overwegende, dat deze wets-interpretatie daarop steunt :
a. dat de vierde cathegorie zonder deze opvatting geene
reden van bestaan zou hebben, want dot de personen , daartoe
behoorende, bij eene tegenovergestelde uitlegging, reeds onder
de drie eerste afdeelingen zouden begrepen zijn; immors zijn
onder de claar aangewezen gedoopten of lidmaten alien begrepen, die in eenige bijzondere gemeente der Kerk zijn opgenomen , dan kan men een gedeelte daarvan niet op nieuw
in eene afzonderlijke afdeeling brengen en van dezen bewijzen vorderen voor hunne toelating, zonder den wetgever
eene ongerijmdheid toe te dichten ;
b. dat tot de bijzondere gemeenten worden verklaard te
behooren zij, die door den doop in hare gemeenschap zijn
ingelijfd of uit Hervormde ouders zijn geboren. Zonder nu
de taalkundige beteekenis dier woorden geweld aan te doen,
mag men hier niet lezen : in de gemeenschap der Kerk,
maar in de gemeenschap der eigene gemeente, wasrin men
is gedoopt of geboren De betrekking tot de Kerk als eenheid
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kan ook slechts ontstaan door de opname in de Kerk in een
harer deelen ; omdat men in de Kerk als universum niet
regtstreeks kan opgenomen worden. Zij is geene oorzaak ,
maar gevolg, zooals duidelijk blijkt uit de omschrijving
daarvan in art. 1 van het reglement van 9 September 1851
gegeven. Men wordt dus lid van het zelfstandig zedelijk
ligchaam, de individuele gemeente, en blijft daartoe behooren , zoolang men zich niet door woord of daad overeenkomstig art. 3 van het reglement daarvan heeft afgescheiden;
Overwegende toch , dat , wanneer men eenmaal lid is van
een zedelijk ligchaam, zonder eenige daad of van het bestuur
van dat ligchaam, of van het individu, naar gelang der bijzondere instellingen, waardoor het geregeerd wordt, men
niet ophoudt daartoe te behooren;
Overwegende, dat dit zoowel geldt van de individuele gemeente, als afzonderlijk geheel, als van de hoogere eenheid
der Kerk, ontstaan door de vereeniging dier kleinere zelfstandige corpora;
Overwegende, dat men dus tot de gemeenschap van de
bijzondere gemeente blijft behooren, waarin men aanvankelijk
werd opgenomen, zoolang men regtens daarvan niet is
afgescheiden;
Overwegende, dat de feitelijke verandering van woonplaats,
op zich zelf beschouwd, nergens in het onderhavige reglement
als zoodanige daad aangemerkt wordt, maar integendeel ,
wanneer men van elders komt en in de gemeenschap der
bijzondere gemeente wenscht opgenomen te worden, daartoe
eene formele daad, zelfs een legaal bewijs noodig is, dat
men elders is erkend;
dat als gevolg van een en ander gesteld moot worden, dat
men lid i is der Hervormde kerkelijke gemeente van Dockum ,
wanneer men in (lie gemeente is gedoopt, of geboren uit
Hervormde ouders, tot die gemeente betrekking hebbende ,
of van elders gekomen , op de aangeduide wijze in de gemeenschap daarvan is opgenomen;
Overwegende, dat van den gedaagde niet is beweerd , veel
minder bewezen, dat hij op eene dezer wijzen lid der ge25
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meente Dockum is, waar zijn omslag alleen gevorderd wordt,
omdat hij , elders gedoopt zijnde , zonder bekende afscheiding
tot de Kerk in het algemeen behoort, en door de feitelijke
inwoning in de gemeente Dockum lid zou zijn der kerkelijke
gemeente van de Hervormden , aldaar gevestigd;
Overwegende, dat dit sustenu , na al het hierboven ontwikkelde, in regten is ongefundeerd ;
Gezien , behalve de aangehaalde Koninklijke resolutie,
artt. 1690, 1692, 1697, 1902 Burgerlijk Wetboek , art. 56,
Burgerlijke Regtsvordering ;
Regt doende enz. ;
Verklaart, dat regtens niet is bewezen , dat de gedaagde
lid is van de Hervormde gemeente van Dockum;
Verklaart hem dien ten gevolge niet begrepen onder de
schuldigen in den omslag dier kerkelijke gemeente;
Ontzegt mitsdien den eisch , daar op gegrond. (Zie Vonnissen 25 April 1866, 22 Februarij , 6 en 27 Junij 1871 mitegaders Arrest 27 Junij 1871).
Nota.

Vroeger is steeds beslist (zie onder anderen Vonnis van 25

April 1866, op bladz. 404 van den

van dit Handboekje) : ,,

twee en twintigsten jaargang

dat, om als lid van eene bepaalde Hervormde

,, gemeente en in den bewusten hoofdelijken omslag to kunnen
,, worden begrepen, voldoende

is,

dat men is lid van het Her-

de
, gemeente , waar de hoofdelijke omslag wordt gevorderd." (Zie
, vormde Kerkgenootschap en woont binnen het ressort van

ook Vonnis van 14 Agustus 1871, hierna opgenomen).

23 Februarij 1871, n o. 106.
Missive van den Minister van Justitie , waarbij kennis wordt
genomen van de door den betrokken Bisschop gedane mededeeling der door hem tot stand gebragte oprigting eener
nieuwe parochie in zijne diocees; terwijl bij die missive verder
wordt opgemerkt :
dat, ten gevolge van die mededeeling, de opgerigte parochie
alsnu bij de Regering bekend staat ;
dat daarvan, door den Bisschop, voor zooveel noodig, aan
het ingestelde parochiaal kerkbestuur dier parochie berigt

379
kali. word.en gerveri, vertnits eéiie andere of nadere beschikking van Regeringswege, naar des Ministers inzien , met afwijking van vroeger gebruik , in deze niet wordt vereischt ; en
dat het verzoek, om aan de betrekking van pastoor dier
nieuwe parochie eene Rijksjaarwedde te verbinden, door den.
Minister, aan zijnen ainbtgenoot van Financien ter behandeling is medegedeeld als rakende de toepassing van art. 168
der Grondwet. (Zie Beschikking 29 Maart 4871, no. 75).
Nota. Vroeger was het gebraikelijk , dat de door den Bisschop ,
ingevolge art. 1 der wet van 10 September 1853 (Staatsblad

no. 102) , gedane mededeeling der oprigting van eerie nieuwe
parochie en verzoek om de Rijksjaarwedde aan de pastorele betrekking bij die parochie te verbinden , na gedaan onderzoek ,
door den Minister aan den Koning werd voorgedragen , ten einde de
ingestelde parochie als zoodanig te erkennen en daaraan de Rijksjaarwedde voor den te benoemen pastoor te verbinden. Het daarop
gevolgde Koninklijk besluit werd vervolgens van Regeringswege
aan het parochiaal kerkbestuur in afschrift toegezonden , ten
einde aan deze nieuwe kerkelijke instelling tot titel of bewijs te
verstrekken, dat zij als zoodanig door het Staatsgezag was erkend,
een wettig bestaand zedelijk ligchaam , op den voet van art.
1691 van het Burgerlijk Wetboek, uitmaakte en het genot van
de toegekende Rijksjaarwedde en de andere, aan de erkende kerkelijke instellingen , bij verschillende wetten , toegekende regten
en vrijdommen zouden volgen.
Zoo als dit onderwerp thans door den Minister is geregeld mist
het parochiaal kerkbestuur den titel of het bewijs, dat de parochie
van Staatswege is erkend. Derden , die met dat kerkbestuur burgerlijke halidelingen. aangaan , blijven daardoor onzeker van het,
voor de regtsgeldigheid dier handelingen allerbelangrijkst felt of ,
ten aanzien der nieuw opgerigte parochie, al dan niet aan de
bepaling van artikel 1 der wet van 10 September 1853 (Staatsblad n°. 102) , is voldaan en of die nieuwe instelling dien ten
gevolge at dan niet de hoedanigheid bezit van wettig bestaand
zedelijk ligchaam. Het bestuur van zoodanig ligchaam is, volgens
artikel 1691 van het Burgerlijk Wetboek, , bevoegd burgerlijke
„handelingen aan te gaan, behoudens de openbare verordeningen,
nwaark die bevoegdheid mogt zijn gewijzigd, beperkt of aan
nzekere formaliteiten onderworpen," gelijk , onder anderen , bij
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bij artt. 855, 857, 947, 1092 en 1717 van het Burgerlijk
Wetboek is geschied.
leder ander zedelijk ligchaam , moet , volgens de bestaande wetgeving op dat stuk , eene erkenning van Staatswege hebben verkregen alvorens als burgerkke regtspersoon te kunnen optreden
en deze erkenning behoort door de Staats-Courant openbaar gemaakt te worden. Dit laatste is bij artikel 9 der wet van den
22sten April 1855 (Staatsblad n°. 52) , ten aanzien der bij het
lode artikel der Grondwet bedoelde vereenigingen, uitdrukkelijk
voorgeschreven , en art 38 van het wetboek van koophandel heeft
zulks ook met opzigt tot de bij art. 36 van dat wetboek bedoelde
naamlooze vennootschappen bepaald.

26 Februarij 1871, n°. 13. (Staats-Courant n°. 80).
Besluit, waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
vereeniging: de « Fabriekschool » , te Enschede, worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt
erkend.
Nota. Het doel dezer vereeniging is het doen geven van gewoon

en meer uitgebreid lager onderwijs aan kinderen , die in de fabrieken werkzaam zijn of geweest zijn. Zij draagt den naam van
de Fabriekschool te Enschede.
Behalve de oprigters, die daardoor leden zijn, worden geen
andere als leden aangenomen dan werkgevers , die zich even als
de oprigters verbinden om alle kinderea , op den leeftijd door commissarissen te bepalen, bij hen werkzaam, aan het onderwijs te
doen deelnemen.
De te bestrijden uitgaven worden quartaalsgewijze gedragen
door de leden, in verhouding tot het aantal leerlingen, dat ieder
hunner in het quartaal aan het gewoon lager onderwijs doet
deelnemen.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur,,
de commissarissen , de algemeene vergadering , het onderwijzend
personeel , het koopen en verkoopen van vaste eigendommen, enz.

26 Februarij 1871, no. 14 (Staats-Courant n°. 70).
Besluit, waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
hulp-vereeniging van Gereformeerd, schoolonderwijs, geves-
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tigd te Helder, worden goedgekeurd, en deze vereeniging
mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Deze vereeniging grondt zich , op de onveranderlijke waarheden door Gods Woord geopenbaard en in de belijdenisschriften
„der Gereformeerde Kerk uitgedrukt. "
Zij gnat van deze en van dezelfde beginselen Welke vervat
zijn in het algemeen reglement voor de hoofdvereeniging voor
Gereformeerd schoolonderwijs , erkend bij Koninklijk besluit van
den 20sten December 1868 , n°. 13.
Zij tracht zooveel mogelijk werkzaam te zijn :
a. tot het oprigten van een of meer bewaarscholen en scholen voor
lager onderwijs, uitgaande of overeenstemmende met het beginsel
der vereeniging;
b. tot opwekking van algemeene zamenwerking omtrent al wat tot
de belangen van gereformeerd schoolonderwijs behoort.
Zij bestaat uit zoovele leden als zich daartoe vrijwillig aanmelden., tegen eene jaarlijksche contributie van twee of meer
guldens, en halm onvoorwaardelijke instemming betuigeude
met bovenvermelden grondslag der vereeniging. Deze contributie is tot ondersteuning der hoofdvereeniging. Vrijwillige bijdragen in het belang der hoofdvereeniging worden ook door de
hulpvereeniging aan het hoofdbestuur overgemaakt.
Ter bereiking van het doel zal men door giften in eens , en
terugkeerende bijdragen een fonds zoeken te verkrijgen , en door
het houden van algemeene en openbare vergaderingen de belangen
van Gereformeerd onderwijs bespreken.
De Belden tot het fonds behoorende , zullen , zoolang zij niet
tot dadelijk gebruik voor scholen worden aangewend , uitgezet
worden op Staats-effecten ten voordeele van het fonds.
De gebouwen der vereeniging mogen tot geene kerkelijke dienst
worden gebruikt , dan met toestemming der leden.
Het bestuur heeft het regt de gebouwen te verhuren aan jongeHugs- , vrouwen- , meisjes- en zangvereenigingen , mits ten voordeele van het fonds.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur, de algemeene vergadering , de op te rigten school enz.

26 Februarij '1874, no. 15. (Staats-Courant n°. 65).
Besluit, Waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
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hulpvereeniging voor Gerelormeerd schoolonderwijs te Giessendam worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien
als regtspersoon wordt erkend.
Nota. De grondslag dezer vereeniging is uitgedrukt in art. 1 van

het algemeen reglement van de vereeniging voor Gereformeerd
schoolonderwijs, erkend bij Koninklijk besluit van den 20sten
December 1868, n°. 13.
De hulpvereeniging tracht het doel der hoofdvereeniging te bevorderen door :
a. haar ledental te vermeerderen :
b. vrijwillige bijdragen voor haar te verzamelen ; en
c. de algemeene en plaatselijke belangen van Gereformeerd onderwijs
te bespreken en te behartigen.
Leden der hulpvereeniging zijn zij , die eene jaarlijksche contributie van minstens twee gulden voor de hoofdvereeniging bijdragen, en door onderteekening instemming betuigen, met den
grondslag en het doel dezer hulpvereeniging.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur, de
vergaderingen , het huishoudelijk reglement, de wijziging der
statuten, enz.

1 IVIaart 1871 , 11°. 13 (Staats-Courant n°. 81).
Besluit , waarbij de statuten der voor 25 jaren aangegane
vereeniging ter bevordering, van Christekke belangen te
Dedemsvaart, worden goedgekeurd en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Het doel is de bevordering van alles wat de belangstelling in

de in- en uitwendige tending betreft.
De vereeniging tracht dat doel te bereiken door :
a. het houden van vergaderingen ;
b. het inzamelen van gelden ;
c. het oprigten van gebouwen voor godsdienstige zamenkomsten.
Leden zijn alien, die zich aan de vereeniging aansluiten , met
eene vaste contributie van minstens ea gulden per jaar.
Bij ontbinding der vereeniging zullen alle bezittingen , na aftrek
der bestaande sch,414eil , overgaan aan het liedexcluitsch liervonade
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kerkgen.00tsehap te Dedemevaart , gemeente Avereest , na bekomen
Koninklijke magtiging of goedkeuring ingevolge artikel 1717 van
het Burgerlijk Wetboek.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur,, de
vergadering , de rekening en verantwooraing enz.
1 Maart 1871, n°. 187.
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken ,
luidende :
Bij uwe missive van 16 Februarij jl. , la. 667/3 M. (2de
afdeeling A) , werd mij mededeeling gedaan van het voornemen
van het gemeentebestuur van ...... , omtrent den aanleg eener
algemeene begraafplaats , welke zaak U aanleiding gaf mij
drie vragen voor te leggen omtrent de uitlegging, aan enkele
bepalingen der wet van 10 April 1869 ((Staatsblad n°. 65)
te geven.
Overtuigd, dat eene stipte handhaving dier wet, welke de
verzekering van den openbaren gezondheidstoestand beoogt,
vooral nu het er nog op aankomt haar in volledige werking
te brengen, van het grootste gewigt is, heb ik de eer U
het volgende te antwoorden :
Een stuk gronds , op minder dan 50 meters afstand van
de bebouwde kom der gemeente gelegen en bij de invoering
der wet niet tot begraafplaats dienende , met toevoeging van
een deeleener bestaande bijzondere begraafplaats, tot algemeene
begraafplaats in te rigten , schijnt mij met de wet niet overeen te brengen. Art. 16, alinea 1, der wet schrijft bepaald
voor, dat Beene begraafplaats mag worden aangelegd , dan
op den afstand van ten minste 50 meters van de bebouwde
kom eener gemeente, en wat in uwe vraag bedoeld wordt ,
is buiten twijfel aanleg eener begraafplaats, daar grond ,
die nog niet tot begraafplaats diende , daartoe bestemd zou
worden.
Evenmin mag eene bijzondere begraafplaats , — en hetzelfdc
geldt voor eene algemeene begraafplaats, — ook al kan zij
ingevolge art. 46 der wet behouden blijven , vergroot worden
door toevoeging van gronden , die op minder dan 50 meters
afstand van de bebouwde kom der gemeente liggen en bij
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de invoering der wet niet tot begraafplaats dienden. Art. 46
staat toe eene begraafplaats, als daar bedoeld wordt, zoo zil
niet schadelijk is voor de volksgezondheid, te behouden. De
wet handhaaft in dat geval den bestaanden toestand, maar
meer niet, en • eene vergrooting van zoodanige begraafplaats
op de in uwe vraag aangegeven wijze , zou dus verder gaan
dan de wet wil.
Letterlijk zegt art. 16, alinea 3, der wet niet, dat eene
begraafplaats slechts op zekeren afstand van een gebouw of
waterput aangelegd mag worden.
De vrees enz. (Zie Missive 20 .April 1870, n°. 144, Circulaire 17 Februarij 1871, n°. 63 en Arrest 10 October
1871).
4 Maart 1871 , n°. 113.
Beschikking van den Minister van Justitie, luidende :
Ingevolge magtiging des Konings:
Beschikkende op een, bij dispositie dd. 17 Februarij 11. ,
n°. 14, van wege Zijne Majesteit gerenvoijeerd adres van het
Collegie van Kerkvoogden bij de Hervormde gemeente te A,
provincie B, dd. 10 Februarij 11., houdende verzoek om
's Konings magtiging tot den aankoop ten behoeve der kerk
aldaar,, eener vaste bekiemming van 2 hectares, vier ares
en zeventig centiares bouwland , kadaster sectie B. , n o. 241 ,
Tan welk land de eigendom reeds aan de kerk voornoemd
behoort ;
Geeft aan adressant te kennen, dat het Keizerlijk decreet
van 16 Julij 4810 (Bulletin des Lois n°. 302) ten deze niet
van toepassing kan worden geacht , en dat mitsdien de gevraagde magtiging tot geldigheid van den aankoop niet wordt
vereischt. (Zie Beschikking van 29 April 1871, n o . 70).
Rota. Het in deze beschikking aangehaald Keizerlijk decreet van 16
Julij 1810, krachtens hetwelk de Koninklijke magtiging tot aankoop van vaste goederen door het kerkbestuur wend vereischt,
is eerst bij de Wet van den 24sten Julij 1871
ingetrokken.

(Staatalad no. 90)
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4 Maart 1871, no. 114.
Beschikking van den Minister van Justitie, luidende :
Ingevolge magtiging des Konings :
Beschikkende op een aan hem van wege Zijne Majesteit ,
bij dispositie dd. 23 Februarij 11. no 4, gerenvoijeerd verzoek,
dd. 18 Februarij 11. , van de Vereeniging Licht, Liefde,
Leven, gevestigd te 's Gravenhage , om magtiging te erlangen
tot het aanvaarden eener erfstelling , aan haar gemaakt door
A , weduwe B ;
Overwegende :
dat genoemde Vereeniging, noch eene openbare instelling ,
noch een godsdienstig gesticht , noch een kerk- of armeninrigting is;
Gelet op art. 947 Burgerlijk Wetboek ;
Geeft aan adressante te kennen , dat zij de door haar gevraagde magtiging, volgens de wet, niet behoeft , en alzoo
geene gronden aanwezig ziin , aan het tegenwoordig verzoek
te voldoen.
(Zie Beschikkingen 3 Julij en 25 October 1871 n°. 122 en 80,
milsgaders Missive 6 Junij en 27 December 1871, n o. 102
en 109).
Nola. De hier bedoelde Vereeniging is als regtspersoon erkend bij
Koninklijk bes1Rit van den 28sten December 1865, n°. 58, (Zie
bladz. 542 van den Een en twintigsten Jaarq ang van dit Handboekje).

4 Maart 1871, no. 122.
Missive van den Minister van Justitie aan de Nederlandsche
Bisschoppen , luidende :
Bij missive van den toenmaligen Minister belast met het
beheer der Zaken van de R. K. Eeredienst van den 26sten
Julij 1862 n°. 3/1806, is UHEerw. uitgenoodigd , de door
U, overeenkomstig art. 69 van het Koninklijk besluit van
den 8sten Mei 1862 (Staatsblad no. 46) of te geven certifieaten , ten einde geestelijken en studenten in de godgeleerdheid de ontheffing van de werkelijke dienst bij de Nationale
militie te doen toekennen , aan voormelden Minister in te
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zenden, ten einde Uwe op deze stukken geplaatste handteekening op den voet van art. 70 van dat besluit te doen
waarmerken.
Met het oog op het Koninklijk besluit van den 29sten
October 11. (Staatsblad no. 173) vereischte voormeld art. 70
eene wijziging, waarvan de overweging er toe heeft geleid,
dat Zijne Majesteit älsnu bij besluit van den 18den Februarij 11.
(Staatsblad no. 6) heeft goedgevonden , met wijziging van
bedoeld art. 70 van het Koninklijk besluit van den 8sten Mei
1862 (Staatsblad no. 46) te bepalen , dat de laatste zinsnede
van gezegd artikel vervalle en alzoo de handteekeningen van
de Bisschoppen of van de kerkvoogden , die hen vervangen ,
voortaan worden gewaarmerkt door den burgemeester der
gemeente, alwaar de afgifte is geschied.
Ten gevolge dezer bepaling, waarvan ik de eer heb UHEerw.
bij deze kennis te geven, komt het ter legalisatie overzenden
van meergemelde certificaten , zooals bij voormelde missive
was geregeld, te vervallen.
De spoedige legalisatie dezer stukken zal bevorderd kunnen
worden, wanneer uwe handteekening en een afdruk van Uw
zegel ter gemeente-secretarie Uwer woonplaats warden nedergelegd , waaromtrent ik UHEerw. verzoek zich met den
burgemeester te willen verstaan.
(Zie Circulaire 26 Julij 1862, no. 3/1806 en de daarbij geplaatste Nota op bladz. 476-488 van den Achttienden Jaargang van dit Handboekje).
8 Maart 4871.
Vonnis van den Kantonregter te Wageningen , luidende :
Gezien enz.;
Overwegende, wat de feiten aanbelangt , dat de gemagtigde van het eischend collegie (Kerkvoogden der Hervormde
gemeente te Veenendaal) heeft beweerd, dat, op grond van
de Koninklijke besluiten van 9 Februarij 4866 (Staatsblad
n°. 10) en 3 Februarij 1869 (Staatsblad no, 20) , de Kerkelijke gemeenten na 1 October 1869 het regt bezaten , om
in het beheer harer goederen naar welgevallen te voorzien;
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dat dien ten gevolge ook aan manslidmaten dier gemeente
den 10 Augustus 4869 de vraag is voorgelegd , of zij wenschten
na 1 October daaraanvolgende zich aan te sluiten aan het
algemeen collegie van toezigt , dan wel hare goederen zoogenaamd vrij te beheeren. Met 170 tegen 57 stemmen werd
tot het laatste besloten ; vervolgens werd eene commissie
benoemd om een ontwerp-reglement op dat beheer te maken ,
dat ontwerp weder aan het oordeel der manslidmaten te
onderwerpen , en door hen goedgekeurd , eindelijk afgekondigd
en aan de Regering medegedeeld te worden. Overeenkomstig dat
reglement werden toen notabelen gekozen en door deze de
Kerkvoogden , de tegenwoordige eischers , aan wie bij art. 24
magtiging is verleend om voor de gemeente eischend en
verwerende in regten op te treden , na goedkeuring van het
collegie-notabelen , welke zij in casu hadden verkregen.
Tot bestrijding der uitgaven werd volgens art. 20 , gelijk
reeds sedert 30 jaren te Veenendaal het geval is, een
hoofdelijke omslag geheven en over alien , die door doop
of belijdenis aan de Hervormde Kerk waren verbonden en
te Veenendaal wonen , eigene middelen van bestaan hebben
en geacht kunnen worden een aandeel daarin te kunnen
bijdragen , verdeeld. De gedaagde (A. S. K.), lidmaat der
gemeente , die als zoodanig zijne kerkelijke attestatie had
ingediend , te Veenendaal woonde en eigen middelen van
bestaan had , al hetwelk de eischer bij tegenspraak verzocht
te bewijzen , was in dien omslag over het jaar 4869 voor
f 2 aangeslagen en, niettegenstaande de wettigheid zijner
schuld , steeds weigerachtig om dit bedrag te betalen ; —
op alle welke gronden alzoo de eischer concludeerde tot
veroordeeling van den gedaagde , om tegen behoorlijke
kwijting ter zake voormeld , voornoemd bedrag aan het
eischend collegie te betalen , met de renten , ingevolge de
wet , en in de 4iosten van het regtsgeding ;
Overwegende , dat de gedaagde heeft beweerd : dat het
eischend collegie geen wettig bestuur uitmaakte , dat het
ten opzigte van hem gedaagde bestond uit privaatpersonen ,
die geenerlei regt hadden helastingen van hem te heffen ;
dat het reglement, waarop het zich beriep en dat voor alle
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leden der Hervormde Kerk van Veenendaal zoude moeten
gelden , zonder eenige kracht was , dewijl het niet door alle
leden dier gemeente , maar slechts door enkele was tot
stand gebragt , en aan de anderen de stemming geweigerd;
verder beweerde gedaagde , dat hij wel zich als lidmaat
der Hervormde Kerk , door indiening der attestatie bij den
kerkeraad te Veenendaal aan die gemeenle, voor zooveel het
geestelijke betrof, had aangesloten , loch niet aan de tegenwoordige bestuurders en het bestuur barer goederen, hetwelk
alzoo ook geen regt had van hem belastingen te vorderen ,
ofschoon hij erkent , dat het bedrag van f 2 voor hem niet
te hoog was ; eindelijk beweerde gedaagde, dat de gemeente,
waarvoor het eischend bestuur in deze optrad, niet was
erkend als regtspersoon en alzoo , na hare afscheiding van
het wettig toezigt, niet in regten kan optreden; op deze
gronden concludeerde de gedaagde tot ontzegging van den
gedanen eisch, en veroordeeling van den eischer in de kosten ;
Overwegende, dat eischers gevolmagtigde de wettigheid
van den aanslag nader verdedigde en beweerde, dat geene
erkenning als regtspersoon noodig was, dewijl de Hervormde
gemeente te Veenendaal als een geoorloofd zedelijk ligchaam
was toegelaten en geene nadere erkenning behoefde; verder
bewerende , dat alle mans-lidmaten dier gemeente tot de
stemming waren toegelaten; vervolgens verzocht de eischer
acte van gedaagdes verkla ring , dat hij lidmaat was der Hervormde gemeente te Veenendaal, en niet te onvermogend
was om de gevraagde som van t 2 als kerkelijken hoofdelijken omslag te betalen , en persisteerde vervolgens bij zijne
genomene conclusien;
Overwegende, dat de gedaagde, onder nadere adstructie
zijner bezwaren , evenzoo bij zijne conclusie heeft volhard;
Overwegende wat het regt aanbelangt : dat door den eischer
van den gedaagde de voldoening wordt geeischt van eene som
van f 2, als aandeel in den hoofdelijken omslag der kerkelijke gemeente te Veenendaal ten behoeve van het te kort
van 1869; dat de eischer als gronden, waarop de gedaagde
tot betaling dier som verpligt is, heeft aangevoerd, dat hij,
als lidmaat der Hervormde Kerk, zich aan de gemeente te
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Veenendaal door inlevering zijner kerkelijke attestatie , heeft
aangesloten ; dat hij inwoner is dier gemeente en eigen middelen van bestaan heeft , en alzoo overeenkomstig art. 20 van
meergemeld reglement , tot betaling is verpligt ; dat omtrent
deze feiten tusschen partijen geen verschil is , loch de gedaagde zijne verpligting tot betaling dier som heeft ontkend :
4 °. op grond , dat de eischer in deze optrad als bestuur
over eene vereeniging , die niet als regtspersoon was erkend;
2°. op grond, dat gedaagde , ofschoon hij zich, voor zooveel
het geestelijk bestuur betrof, aan de kerkelijke gemeente van
Veenendaal had aangesloten, hij dat niet had gedaan , voor
zooveel het geldelijk beheer en het tegenwoordig eischend
bestuur aangaat ;
3°. op grond, dat het eischend bestuur de gemeente niet
wettig vertegenwoordigen kan , omdat de geheele regeling
van het kerkelijk beheer en de verkiezing van eischeren dien
ten gevolge slechts was geschied door enkele leden dier gemeente, terwijl aan velen de stemming was geweigerd; en,
vertegenwoordigde dat bestuur dus niet de geheele gemeente,
dan kon het ook niet namens de gemeente belastingen heffen;
Overwegende, wat het eerste punt van bestrijding van
eischers conclusie door den gedaagde betreft , dat kerkgenootschappen en hare onderdeelen , de kerkelijke gemeenten , bij
de Grondwet en andere wetten zijn erkend, en dat in easu
de Hervormde gemeente van Veenendaal en het bestuur,
namens haar optredende , valt onder de bepalingen van
art. 1690 Burgerlijk Wetboek , en alzoo geene nadere erkenning
behoeft , om als een zedelijk ligchaam in regten to kunnen
optreden ;
Overwegende, dat alzoo dit punt van bezwaar is ongegrond ;
en dat, wat het tweede punt der verdediging aanbelangt,
dat, ten gevolge van de meergenoemde Koninklijke besluiten
van 9 Februarij 1866 en 3 Februarij 1869, alleen het bestaande beheer der kerkelijke goederen en fondsen den 1sten
October 1869 is vervallen ; en er alzoo een nieuw bestuur
over die goederen moest worden in het leven geroepen door
de daartoe geregtigden ;
Overw egende , dat het bestaande zedelijk ligchaam, de Her-
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vormde gemeente van Veenendaal, als regthebbende op die
antlers onbeheerde goederen , allezins geregtigd was en geroepen om daarvoor te zorgen , en met inachtneming der
wettelijke bepalingen dat bestuur te regelen ;
Overwegende , dat de gedaagde zich aan die gemeente had
aangesloten met al zijne lusten en lasten, en, zoolang hij
van dat lidmaatschap geen afstand had gedaan, zich moest
onderwerpen aan de besluiten, door de meerderheid harer
leden genomen , waaruit volgt , dat alzoo dit bezwaar des
gedaagden ongegrond is;
Overwegende eindelijk, wat het derde punt van bezwaar
betreft, dat tusschen partijen in confesso is, dat alleen de
manslidmaten dier gemeente over de keuze van beheer , het
vaststellen van het reglement op de kerkelijke administi-atie
en de verkiezing der notabelen hebben gestemd en daartoe
zijn opgeroepen ;
Overwegende, dat, door het meergemeld vervallen der
provinciale reglementen op de kerkelijke administratie , niet
alleen het geheele bestaande bestuur, maar tevens de wijze,
waarop dit en het stemregt werd geregeld, is te niet gegaan ;
Overwegende, dat bij geene andere reglementen, noch bij
de instellingen of overeenkomsten bepalingen zijn gemaakt
omtrent de wijze, waarop het stemregt, betreffende het
beheer der kerkelijke goederen , zoude worden geregeld ; en
dat alzoo, overeenkomstig art. '1696 Burgerlijk Wetboek ,
ieder lid van dat zedelijk ligchaam het regt heeft zijne stem
uit te brengen ;
Overwegende, dat, wel is waar, voor het geestelijk bestuur
het stemregt alleen aan manslidmaten is geschonken, doch
dat deze beperking van het stemregt, alleen vastgesteld voor
het geestelijk bestuur, niet kan worden uitgebreid 'tot het
daarvan steeds afgescheideia geldelijk beheer, tenzij voor of
daartoe, door de tot het nemen van zulk een besluit geregtigden , bij meerderheid van stemmen was besloten ;
Overwegende, dat van zulk een besluit, aan die stemming
over het beheer enz. vOOrafgaande, niets blijkt en dit ook
niet is beweerd, en alzoo moet worden onderzocht , of de
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manslidmaten kunnen geacht worden de eénige leden dier
gemeente te zijn ;
Overwegende , dat , volgens het algemeen reglement voor
de Hervormde Kerk in de Nederlanden van 9 September 1851,
tot iedere bijzondere gemeente dier Kerk behooren , niet
alleen zij; die op belijdenis tot lidmaten zijn aangenomen,
maar tevens die door den doop in hare gemeenschap zijn
ingelijfd ;
Overwegende, dat ook in het meergenoemd Veenendaalsche
reglement , niet alleen de lidmaten worden opgenoemd in
art. 20, welke tot het betalen van den hoofdelijken omsiag
zijn verpligt, zonder onderscheid van mannelijke of vrouwelijke lidmaten, maar in het algemeen alien, die door doop
of belijdenis aan de Hervormde gemeente zijn verbonden ;
Overwegende, dat uit dit algemeen reglement blijkt en
Stilzwijgend wordt erkend door het Veenendaalsche reglement,
dat de manslidmaten niet alleen de kerkelijke gemeente van
Veenendaal uitmaken, en dat deze dus alleen niet wettig dat
beheer hebben kunnen regelen, waaraan alle leden hadden
moeten medewerken ;
Overwegende, dat daaruit volgt , dat het eischend bestuur,,
als gekozen ingevolge besluiten en een reglement, genomen
en vastgesteld door een deel slechts van de leden der gemeente van Veenendaal, terwiji aan de anderen de stemming
was onthouden , niet kan geacht worden die gemeente wettig
te vertegenwaordigen , en alzoo ook niet namens Naar in
regten kan optreden ; en dat evenzoo de geheele hoofdelijke
omsiag, rustende op dat, niet volgens den eisch der wet
vastgestelde, reglement, mede meet geacht worden onverbindend te zijn
Overwegende, dat alzoo dat punt van bezwaar is gegrond
en dien ten gevolge eischers conclusie tot veroordeeling van
den gedaagde tot betaling van dien omsiag aan het eischend
collegie ten behoeve dier gemeente, zal behooren te worden
ontzegd ;
Overwegende, dat ieder, die bij vonnis in het ongelijk
wordt gesteld, in de kosten moet worden veroordeeld;
Overwegende, dat het eischend collegie, volgens de dag-
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vaarding en zijne conclusion ter teregtzitting is opgetreden
voor de Hervormde gemeente te Veenendaal, doch, blijkens
de voorgaande overwegingen , niet de bevoegdheid bezat om
namens haar op te treden en dus ook niet de geregtskosten
ten laste dier gemeente kunnen worden gebragt , maar de
eischers in privê daarin zullen moeten worden veroordeeld;
Gezien art. 1690 en volgende Burgerlijk Wetboek , art. 165
en volgende der Grondwet en art. 56 Burgerlijke Regtsvordering ;
Regtdoende enz.
Verleenen acte , waarvan acte gevraagd is;
Ontzeggen den eischer zijne ingestelde vordering;
Veroordeelen de leden van het eischend collegie in privê
in de kosten , zonder die op de Hervormde gemeente van
Veenendaal te kunnen verhalen.
(Zie Beschikking van den kantonregter te Wageningen van
19 October 1870 en de daarbij geplaatste Nota, op bladz.
611 —616 van den Zes en twintigsten Jaargang van dit

Handboekje.
Nota. De bij het bovenstaande vonnis aangenomen stelling, , dat
uin casu de Hervormde gemeente van Veenendaal en het bestuur
, namens haar op' tredende , valt onder de bepalingen van art. 1690
„Burgerlijk Wetboek " , is niet juist, want kerkelijke gemeenten
zijn geene vereenigingen van burgerregtelijken aard, gelijk aan
die, welke door het zoo even gemeld artikel worden bedoeld ,
maar integendeel kerkelijke instellinyen, welke uitsluitend door
de bepalingen van het zesde hoofdstuk der grondwet en de Wet
van den 10den September 1853 (Staatsblad n°. 102) beheerscht
worden. (Zie Beschikking van 29 Maart 1871, n°. 75).
De door dien kantonregter aangenomen stelling, dat het stemregt bij eene kerkelijke gemeente valt onder de bepaling van art.
1696 Burgerlijk Wetboek , gaat derhalve evenmin op als die,
waarbij wordt beweerd , dat het door de mansleden der gemeente
Veenendaal vastgestelde reglement , niet wettig zoude zijn.
Naar het beginsel, in alle reglementen der Hervormde Kerk
aangenomen, staat het vast, dat alleen manslidmaten kunnen geroepen worden om de zaken dier Kerk te besturen of te beheeren.
Bit is nooit en nergens betwist , althans de regterlijke magt heeft
dat beginsel steeds als kerkwettig bestaande aangenomen.
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In een soortgelijk geval, betreffende het op den 25sten September 1869, door de meerderjarige manslidmaten der Hervormde
gemeente te Opheusden , vastgestelde reglement op het vrij beheer
harer goederen en fondsen , heeft het Provinciaal Geregtshof in
Gelderland, bij arrest van den 3den Mei 1870 , als regt erkend,
dat allegn de manslidmaten tot stemming waren bevoegd , omdat
dit overeenkomstig was met de kerkelijke reglementen ; — dat dit
reglement dan ook door de gemeente op wettige wijze is vastgesteld ; dat derhalve de eerste regter (de Arrondissementsregtbank te Tiel) , bij zijn vonnis van den 14den April 1870,
heeft gedwaald, door aan de goedkeuring van dat reglement alle
regtsgevolg te ontzeggen ; en dat aan de appellanten de qualiteiten
van kerkvoogden en notabelen , waarin zij optreden , regtens kunnen
worden toegekend tegenover de ondervondene betwisting daarvan.
Ook heeft, onder anderen, de Arrondissements-regtbank te Goes,
bij vonnis van den 9den September 1870 , beslist , dat alleen
mans-lidmaten eener Hervormde gemeente als stembevoegde leden
zijn te beschouwen , omdat men nimmer kan aannemen , dat eenig
wetgever kan gewild hebben , dat alien , die slechts door den doop
bij de Hervormde Kerk zijn ingelijfd, en dus ook kinderen , die
nog niet in staat zijn hun wil uit te drukken , de bevoegdheid
zouden hebben, bij eventuele regelingen en verkiezingen, hunne
stem uit te brengen veel min dat zonder hunne medewerking
zoodanige regeling en verkiezing niet zou kunnen plaats hebben.
(Zie het hierna opgenomen Arrest van het Provinciaal geregtshof
in Zeeland van den 27sten Junij 1871, waarbij het voormelde vonnis
der Arrondissements-regtbank te Goes van 9 September 1870 is
bevestigd. Zie ook de Vonnissen van 22 Februarij , 6 en 27 Junij
en 14 Augustus 1871).
25 Maart 1871, no. 11 (Staats-Courant no. 87.)
Besluit, waarbij de statuten der voor 29 jaren en 41
maanden aangegane Israêlitische vereeniging G'nozer Dallim,
Hulp voor minvermogenden, te Groningen, worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt
erkend.
Note. Deze vereeniging stelt zich ten doel om zoowel jaarlijks

armen te Groningen in 4 winterinaanden te voorzien van
26
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levensbehoeften enz. als om hun in buitengewone omstandigheden
zooveel mogelijk hulp te verleenen.
leder lid, die een jaar gecontribueerd heeft , zal des verkiezende aanspraak hebben op Gene kaart voor de winterbedeeling
om daarover naar goedvinden te beschikken.
Ieder Israeliet den ouderdom van 13 jaren bereikt hebbende
kan met goedkeuring van het bestuur lid der vereeniging worden.
Iemand verkiezende lid der vereeniging te worden, zal daarvan
moeten kennis geven aan een der bestuursleden.
Het minimum der contributie door de leden bij te dragen is
bepaald op vijf cents wekelijks.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur,
den penningmeester, secretaris en bode enz.
29 Maart 1871, no. 75.
Beschikking van den Minister van Justitie, luidende:
Gezien den op hem van wege Zijne Majesteit verstrekten
last, betrekkelijk het aan Hoogst Dezelve ingediend verzoekschrift der Hervormde gemeente te A, om erkenning als
regtspersoon ;
Overwegende,
dat op kerkgenootschappen en kerkelijke gemeenten niet
van toepassing is art. 5 der wet van 22 April 1855 (Staatsblad no. 32), daar zij alleen zijn onderworpen aan de wet
van 10 September 1853 (Staatsblad no. 102);
dat mitsdien de van ouds bestaande Hervormde gemeente
to A, geene uitdrukkelijke erkenning van regeringswege behoeft om als regtspersoon te worden aangemerkt;
dat eindelijk uit de regtspersoonlijkheid der gemeente van
zelf volgt de bevoegdheid der wettig daarin bestaande besturen om , elk binnen den kring van zijn beheer, in en
buiten regten voor de belangen der gemeente op te treden;
Geeft aan adressanten te kennen, dat, op grond dezer
overwegingen , aan hun, verzoek niet kan worden voldaan.
(Zie Missives 1 Junij '1869, n o. 8/1276 en 7 Augustus 1871,
n°. 153).
Nota. Dat kerkgenootschappen en kerkelijke gemeenten niet door de
wet van 22 April 1855 (Staatablad no. 32) , maar uitsluitend
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door de wet van 10 September 1853 (Staatsblad n°. 102) beheerscht worden, is ten duidelijkste verklaard bij de behandeling
van eerstgemelde wet bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
De regterlijke magt heeft, bij voorkomende gelegenheden , ook
in Bien zin beslist en de Regering , hoezeer,, sedert 1863-1868
nu en dan in tegenovergestelden zin hebbende gehandeld , heeft,
echter bij Koninklijk besluit van 1 October 1868 (Staatsblad
no . 135) en latere beschikkingen , het beginsel steeds toegepast :
dat nieuw op te rigten of nieuw opgerigte kerkelijke gemeenten
uitsluitend door de bepalingen der wet van 10 September 1853
beheerscht worden. (Zie onder anderen de Nota geplaatst achter
het zoo even gemeld besluit, op bladz. 457 van den vier en
twintigsten laargang van dit Handboekje alsmede het arrest van

het Provinciaal geregtshof in Zuidholland van 27 Junij 1865).

1 April 1871, n o. 7.

(Staats-Courant

no. 102).

Besluit, waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
zending-vereeniging « Paulus) n opgerigt te Schiedam den
10den Augustus 1862 worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Deze vereeniging stelt zich ten doel de bevordering van

het

Godsrijk, en keert jaarlijksche bijdragen uit aan het Nederlandsche
Zendeling-genootschap of eenige andere maatschappij of vereeniging,
welke het meest in den geest der vereeniging aan de uitbreiding
van het Godsrijk werkzaam is.
Als leden der vereeniging worden beschouwd jongelingen en
jonge dochters , boven den leeftijd van zestien jaren, en mannen
en vrouwen , welke tiers cents 's maandelijks contribueren en door
het bestuur zijn toegelaten. Zij die deel nemen aan de lectuur,,
der aan de vereeniging verbonden leesinrigting, betalen daarenboven vijf cents per maand.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur, de
vergadering , de leesinrigting enz.

2 April 1871. no. .
Beschikking van den Minister van Staat en van Binnenlandsche Zaken, luidende:
Op het adres van A. S. E...... en andere ingezetenen van
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Rotterdam, bezwaren inbrengende tegen eene verordening
dier gemeente , waarbij voor de toelating van onderwijzers
en leerlingen op de openbare en bijzondere scholen overlegging
gevorderd wordt van eene schriftelijke verklaring van een
genees- of heelkundige, waaruit blijkt , dat hij , die toelating
verlangt , de koepok-inenting ondergaan , of de natuurlijke
pokziekte gehad heeft.
Geeft , namens den Koning , aan adressanten te kennen:
dat bij art. 135 der gemeentewet het makers der verordeningen , in het belang der algemeene gezondheid vereischt,
aan den gemeenteraad is opgedragen;
dat eene verordening, als adressanten bedoelen , door den
raad op grond van dit artikel vastgesteld, niet in strijd is
met de, bij de wet gehuldigde vrijheid van onderwijs, een
vrijheid, die niet belet , dat de scholen onderworpen kunnen
worden aan voorschriften , welke in het belang der algemeene
gezondheid noodig geacht worden ; noch met de evenzeer
bij de wet gehuldigde vrijheid van godsdienstige belijdenis,
die geenszins medebrengt , dat het wetgevend gezag onbevoegd
zou zijn , handelingen te verbieden , waardoor men aan
anderen gevaar of nadeel berokkent ; evenmin met het algemeen belang, hetgeen door behoudende maatregelen tegen
besmetting bevorderd wordt ;
dat alzoo geen grond bestaat, om van regeringswege, met
toepassing van art. 153 der gemeentewet , tusschenbeiden
te treden. (Zie Koninklijke beschikking van 30 November 1859,
n°. 77 en de daarbij geplaatste Nota op bladz. 488-491 van
den villtienden Jaargang van dit .Handboekje, alsmede het
Arrest van den Hoogen Raad van 11 Februarij 1862, op bladz.
325-328 van den Achttienden Jaargang van dit Handboekje,
waarbij in gelijken zin te dezer zake is beslist.
Zie voorts het Arrest van den Hoogen Raad van 5 November
1844, op bladz. 327-328 van den Zevenden Jaargang van
dit Handboekje, waarbij het bij eene plaatselijke verordening
gedaan verbod aan gezonde bewoners van een huis, waarin
eene besmettelijke ziekte is, om zich gedurende die ziekte
aldaar,, naar de perk te begeven , is gehandhaafd.
Zie ook de Vonnissen van 17 Augustus en 17 November 1871,
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en van 30 April 1872, rnitsgaders de Besluifen van 45 September 4869 (Staatsblad n°.152) en 25 Augustus 1871, no.18).
Nota. De bovenstaande IVIinisterkele beschikking heeft stof gegeven

tot gewigtige aanmerkingen.
Volgens art. 135 der gemeentewet is aan den gemeenteraad
slechts opgedragen :
„ het maken van de verordeningen , die in het belang der open„ bare orde , zedelijkheid en gezondheid worden vereischt , en van
andere , betreffende de huishouding der gemeente. ”
Deze bevoegdheid is echter , bij artikel 150 dierzelfde wet , in
zooverre beperkt , dat de plaatselijke verordeningen niet molten
treden , in hetgeen van algemeen of provinciaal belang is ; " terwijl
haar 151ste artikel voorschrijft : „ de bepalingen van plaatselijke
verordeningen, in wier onderwerp door eene wet , een algemeene
„ maatregel van inwendig bestuur of eene provinciale verordening
wordt voorzien , houden van regtswege op te gelden. "
Het geven van onderwijs is, volgens artikel 194 der Grondwet
„ vrij , behoudens het toezigt der overheid , en bovendien , voor
zooverre het middelbaar- en lager-onderwijs betreft , behoudens
„ het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid der onder„ wijzers , het een en ander door de wet te regelen. ”
De wetten van den 13den Augustus 1857 (Staatsblad n°.103)
en 2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50) , betreffende de regeling van.
-het lager- en middelbaar-onderwijs , bevatten tot in de bijzonderheden alles , wat ter beperking der grondwettige vrijheid van
onderwijs, in betrekking tot de scholen , de leerlingen en de onderwijzers , door den Rijks-wetgever is noodig geacht; waarom het
treden der plaatselijke verordeningen in de onderwerpen, door
die wetten bepaald , bedenkelijk wordt geacht, vooral wanneer zij
de- toelating van leerlingen en de verpligtingen der onderwijzers ,
met opzigt tot de bijzondere scholen, door verbodsbepalingen aan
meerdere beperkingen dan de wet voorschrijft onderwerpen. Vorderen nu de bestaande Rijkswetten op het lager- en middelbaaronderwijs, in het belang der algemeene yezondheid , aanvulling ,
dan behoort de Rijkswetgever en niet die der gemeente daarin te
voorzien. Immers -de vrijheid van onderwijs is , even als de vrijheid
van godsdienstige belijdenis , van drukpers , van vereenigin,q en vergadering enz. eene zaak - van algemeen belang,, welke , naar de
beginselen der Grondwet en de bepalingen der gemeentewet , niet
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aan beperkingen door den gemeenteraad voor te schrijven , kan
noch mag overgelaten worden.
De volkomen vrijheid van godsdienstige belijdenis kan' alleen ,
ter bescherming van de maatschappij en hare leden , in de strafwet eene grens vinden. Pit heeft de Grondwet in haar 164ste
artikel uitdrukkelijk bepaald ; terwiji haar 169ste artikel voorschrijft ,
dat de Koning moet waken , dat alle kerkgenootschappen zich
houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten van
den Staat ; zoodat deze vrijheid zeker niet aan regeling en beperking bij plaatselijke verordeningen kan zijn onderworpen.
Erkent de Rijkswetgever, dat de koepokinenting een uitnemend
voorbehoedmiddel tegen de verspreiding der pokken-epidemie is en
dat de tegenwoordigheid van niet gevaccineerden gevaar of nadeel aan
behoorlijk gevaccineerden of gerevaccineerden kan berokkenen , dan
behoort de Rijkswet daarin te voorzien door algemeene bepalingen
Welke in het algemeen belang ter verzekering van het geneeskundig
Staatstoezigt mogten worden noodig geacht.
De wetten van den lsten Junij 1865 (Staatsblad n°. 58 en 60)
hebben dat onderwerp behandeld en daarom werden , bij het
Koninklijk besluit van den 15den September - 1869 (Staatsblad
n°. 152) ingetrokken en buiten werking gesteld de Koninklijke
besluiten van 18 April 1818 (Staatsblad n°. 20) , van 29 Februarij
1848 (Staatsblad n°. 6) en van 10 Januarij 1861 (Staatsblad no. 1) ,
houdende bepalingen ter bevordering van het meer algemeen gebruik der koepokinenting.
Daaruit mag worden afgeleid, dat de Regering de wenschelijkheid
heeft erkend , dat alles , wat in dit stuk de algemeene gezondheid
vordert, alleen door de .Rijkswet behoort te worden geregeld en
niet Langer van bepalingen van andere openbare verordeningen
mogt worden overgelaten , nadat het geneeskundig Staatstoezigt
door den algemeenen Rijkswetgever was vastgesteld.
Waar toch zou het heen irtdien aan ruim twaalf honderd gemeentebesturen de bevoegdheid verbleef, om de Rijkswetten , in
dit opzigt elk naar eigen goedvinden , aan te vullen ? Ware zulka
met betrekking tot het bij de Rijkswet geregeld schoolwezen geoorloofd , dan zouden de gemeenteraden ook boeten en gevangenisstraf kunnen bepalen tegen het toelaten b. v, van Ministers , van
leden der Staats-collegien en van alle andere personen in hunne
vergaderzalen , kerken , uitspannings-localen enz. , zonder overlegging van eene schriftelijke verklaring van een geneeskundige ,
ten blijke dat zij de pokken hebben gehad , of wel gevaccineerd
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en gerevaccineerd zijn. De gemeentelijke wetgever zou , fangs lien
weg, uit artikel 135 der gemeentewet de onbeperkste magt
kunnen ontleenen , om , naar zijn goeddunken , op alle grondwettige vrijheden en door de Rijkswetten en provinciale verordeningen geregelde regten en verpligtingen inbreuk to kunnen maken ;
terwijl artikel 150 der gemeentewet, waarbij tegen zoodanige oppermagt is voorzien, alsdan op dezelfde gronden , welke in de bovenstaalide Ministeriele beschikking zijn aangevoerd , ter zijde gesteld
koude kunnen worden,

3 April 1871 (Staatsblad ne.

34).

Wet, houdende definitieve vaststelling der koloniale huishoudelijke begrooting van SURINAME voor het dienstjaar 4871.
Nota. In de VIJPDE AFDEELING dezer begrooting zijn vervat de
uitgaven , betreffende : EEREDIENST en ONDERWIJ S.
De daarin begrepen onderwerpen van uitgaaf zijn omschreven
bij de volgende artikelen :
EEREDIENST.

Art. 45. Tractementen (2 a f 5,000 en 1 a f 3,000) en toelagen
voor huishuur (3 A, f 1,000) van de 3 predikanten der

Hervormde gemeente . .
f 16,000
46. Tractement, a f 5,000, en toelage voor huishuur, a f 1,000 , van den predikant der
Luthersche gemeente
6,000
47. Subsidie aan de arme kas der Luthersche
gemeente
800
• 48. Tractementen (1 tie f 5,300 en 5 a f 1,500)
en toelage voor huishuur, (ten bedrage van
1,000) van 6 geestelijken der Roomsch Katholijke gemeente
13,800
• 49. Toelage aan de Moravische broedergemeente. , 3,000
• 50. Tractement, a f 2,500, en toelage, ten bedrage van
1,000, van den opperrabbijn
der Nederlandsche en Portugesche Israelietische gemeenten ........ .
3,500
,, 51. Toelage aan de beide Isradietische gemeenten.
4,000

•

f

f 47,100
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ONDERWIJS.

Art. 52. Kosten van het onderwijs;

Tractementen van 1 stads-schoolonderwijzer tt f 1,500 en van
2 stads-schoolonderwijzeressen ten bedrage van f 1,200 , to
zamen
f 2,700
Toelage voor het geven van onderwijs buiten de
schooluren ...... , ...
H 1,200
Schoolgelden voor behoeftige kinderen .
Y 9,200
Schoolboeken en andere onkosten . .
y
700
Toelagen aan de Moravische Broedergemeente voor
het onderwijs aan de kinderen van vrijgemaakten en
de uitbreiding van het onderwijs:
voor hare normaalschool ..... j' 4,000
y het onderwijs to Paramaribo en in
de districten ........ ,, 12,000
,, 16,000
---Toelage aan de Roomsch Katholijke gemeente voor
onderwijs aan de kinderen van vrijgemaakten en de
uitbreiding van het onderwijs ...... . . , 4,000
Schoolonderwijs van Gouvernementswege in de districten
II 8,000
Bijdrage in de kosten van het onderwijs op de
afgelegene plantiges
. 3,000
Opleiding van jongelieden tot onderwijzers . . . ,, 4 2.000
Bijdrage aan het onderwijzersgezelschap tot aankoop
van boekeil .
100
11

f 46,900

Totaal der VIJFDE AFDEELING ..

.. f

94,000

finder de in' de N'EGEND:E IITEELING , art. 104 ext 105, van
de bovengemelde begrooting vervatte PENSIOENEN worden aangetroffen :
1°. 3 pensioenen van predikanten :
1 Hervormde , a
f 3,500
1
11
„ 1,920
Y
1 Luthersche .
,, ' 2,400
....Va.,..el..........i...

Transporter= .

. f 7,820

401
Per transport • • •

f

7,820

,,

3,300

2°. 4 pensioenen van weduwen van kerkleeraren :
1 Hervormde, a

..

1

..

,,

11

1

,,
11
1 Luthersehe , ,,

f

800

#

1,200

,,

300

,, 1,000

Totaal . . .

f

11,120

In betrekking tot het ARMWEZEN komen op die begrooting
voor de volgende artikelen :
AFDEELING IV.

Onbekeerde boedels en weezen.

Art.

44. Alimentatie van weezen

Art.

59. Begrafeniskosten van onvermogenden . . .

AFDEELING VI.

f

16,128

Plaatsekke kosten.

f

5,200

,, 78. Geldelijke, ouderstand en kleeding voor ouden ,
gebrekkigen en weezen ...... . ,, 62,500
Totaal . . .

f ,67,700

3 April 1871. (Staatsblad no. 32).
Wet , houdende definitieve vaststelling der koloniale huishoudelijke begrooting van CURACAO voor het dienstjaar1871.
Note. In de VIERDE AFDEELING der begrooting zijn vervat de nitgaven , betreffende : /EREDIENST en 'ONDERWIJS.
De daarin begrepen onderwerpen van uitgaaf zijn omschreven
bij de volgende artikelen :
CURACAO.

Art.

51. Tractementen (2 it f 3,000) en toelagen (2 it f 360)
van de predikanten der Hervormde gemeente.

11

f

6,720

52. Tractementen en toelagen (1 h f 2,500, met
1,500 aan toela,ge , en 6 it f 1,200) van de
Roomsch Katholijke geestelijken „

. ,, 11,200

Transporteren .

. f 17,920

402
Per transport . . . f 17,920
Art. 53. Tractement A 1 3,000 en toelage A f 360

van den rabbijn der Israelietische gemeente. ,, 3,360
,, 54. Onderwijs :
a. toelage aan de schoolcommissie
voor het onderwijs aan onvermogende kinderen . .
. f 9,540
b. huur van schoollocalen en eene
onderwijzers-woning . .
,, 1,120
a. opleiding van onderwijzers .
600
!, 11,260
BONAIRE.

Art, 55. Toelagen aan den predikant der Hervormde
gemeente op Curacao (t1 .1 400) en aan den
.onderwijzer to _Bonaire (AV 200) , voor het

11

waarnemen der predikdienst ter laatstgenoemde plaatse .
56. Tractementen (2 A f 1,200) van de Roomsch
Katholijke geestelijken
n
57. Onderwijs :
a. tractement van den lands-schoolonderwijzer
f 1,500
b. schoolbehoeften .
200
a. water voor de school A f 3
's maands . ......
36
d. schoonhouden der school. .
30
e. toelage voor schoolbehoeften aan
twee bijzondere scholen . . . 0 400

600
2,400

2,166
ARUBA.

Art. 58. Tractement van den predikant der Hervormde
gemeente
,, 59. Tractementen (2 A f 1,200) van de Roomsch
Katholijke geestelijken . .
60. Onderwijs : (Gelijke bestan1deelen als bij
artikei 57) ........
.
Transporteren .

,

2,400
2,400
2,166
1

44,672

408
Per transport .

.

44,672

ST. MARTIN.

(Nederlandsch gedeelte)
Art. 61. Toelage aan den leexaar van het Methodistengenootschap
62. Tractement van den Roomsch Katholijke
geestelijke
.
Onderwijs :
ft
a. Tractementen van 1 lands-schoolonderwijzer a f 1,260 en 2 onderwijzers ieder
f 500. ....... f 2,260
b, toelage aan 1 onderwijzer a (300
540
en aan 1 ondermeester a (240.
c. schoolbehoeften . ..
500
" 450
d. buur van schoollocalen .

1,200
1,200

,, 3,750
ST. EUSTATIUS

en SABA.

Art. 64. Toelagen aan leeraren:
a. 1 aan .die van het Methodisten-genootschap
. . .
f 1,200
5. 1 aan die van de Hervormde ge-

meente van het Engelsehe eiland
voor reiskosten tot
uitoefening der geestelijke functien op Saba . .
•

11

400

65. Tractementen (2 a f 1,200) van de Roomsch
Katholijke geestelijken
66. Onderwijs :
a. tractement van 1 lands-school1,000
onderwijzer ......
b. toelagen
1 lands-schoolonderwijzer voor
360
huishuur
1 particuliere onderwijzer voor
gratis-onderwijs aan minvermo„ 400
genden op Saba . .
" 200
voor schoolbehoeften .
Transporteren .

. f 1,960 f

1,600
2,400

54,822

404
1

Per transport .

1,960

1

54,822

Idem , aan den Roomsch Katholijken geestelijke

.

c. huur van een schoollocaal
d. schoolbehoeften . ..

.

.

Y

100

•

11

240

11

400
, 2,700
.

Totaal ,der VIERDE • AFDEELING .

f

57,522

•••••••■••••■•••• ■••■•

--Onder de in de ZEVENDE AFDEELING der bovengemelde begrooting vervatte PENSIOENEN worden aangetroffen , die van de afge-

kerkleeraars, als :
a. Bervormde predikanten:

treden

1 A

f 1,360.00

b. Roomsch Katholijke geestelijken:
. 1 800.00

1a
1

11

•

•

A

•

•

• . , 672.00

.....

1„

, . „497.71

. ,

. 480.00

1 11

, 408.00

1 11

•••••• ■•••••••••••■•••■■•

Totaal .

2,857.71
........_......
_......
,

1

.

4,217.71

In betrekking tot het , ARMWEZEN is op die begrooting , bij de
VL7FDE AFDEELING, toegestaan :
CURACAO.

Art. 73. Liefdadige instellingen :
a. Lazarus- en krankzinnigen-huis . .

1 7,530.50

b. toelagen voor -alimentatie van weezen :
Hervormde

11

1,500.00

Roomsch Katholijke

gemeentb . .
,

X

1,500.00

Isradietische

11

if

Transporteren .

.

500,00

f 11,030.50

405
Per transport .
. 1 11,030.50
Art. 74. Verpleging van hulpbehoevende, vrijge3,500.00
maakten en hunne onverzorgde weezen .
f 14,530.50
BONAIRE.

81. Verpleging van als voren

150.00

I,

ARUBA.
11

88. Verpleging van alsvoren .

250.00

ST. MARTIN.

(Nederlandsch gedeelte.)
11

11

96. Liefdadige instelling :
Leprozengesticht
.......
97. Verpleging van hulpbehoevende vrijgegemaakten en hunne onverzorgde weezen.
ST. EUSTATIUS

11

11

2,750.00
1,000.00

en SABA.

104. Liefdadige instelling.
Leprozengesticht
,, 2,750.00
105. Verpleging van hulpbehoevende vrijgemaakten en hunne onverzorgde weezen . ,, 2,000.00
Totaal .

.

f

23,430.50

3 April 1871, n°. 2. (Staats-Courant n°. 89).
Besluit , waarbij de wijzigingen in de statuten van de bij Koninklijk besluit van den 20sten Januarij 1870, n o. 11 , erkende
vereeniging Zouaven-Broederschap «FIDEI ET VIRTUTI »
gevestigd to Rotterdam, worden goedgekeurd.
Hata. Onder die wijziging behoort de toevoeging van een nieuw
artikel luidende
Het hest= der .Broederschap kan , in die plaatsei van Nederland waar hem dit geraden voorkomt , afdeelingen stichten.
Die afdeelingen zullen, bevorens zij als zoodanig erkend wor-
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den , eene notarieele acte moeten passeren , waarin zij verklaren :
de statuten der Broederschap , zonder eenig voorbehoud , aan te
nemen , benevens die bepalingen van ondergeschikt belang , welke
tot eenstemmigheid voeren.
Het financieel beheer,, den aan- en verkoop van roerende of
onroerende goederen , baten of schade , hoe ook genaamd , de
afdeelingen betreffende , blijven geheel ten hare laste of profijte ,
zoodat de Broederschap te Rotterdam , in Been geval en nimmer
aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van dien. ,,
Voorts vervalt het tweede lid van artikel 7 , luidende :
,, De leden der Broederschap, die naar Rome vertrekken , ter
verdediging der regten van den H. Stoel , zullen , nadat het bestuur de bewijzen van hunne inlijving in het Pauselijk leger heeft
ontvangen, zonder toestemming het eere-lidmaatschap verkrijgen. ,, •
De overige wijzigingen betreffen, het bestuur, de vergaderingen , de contribution (welke nu bepaald zijn : voor de Zouavenleden op f 3, voor de gewone leden 1 5 en voor de aankomelingen 1 1.50) de boeten en ballotage.

5 April '1871. (Staatsblad no, 33).
Wet, houdende vaststelling der begrooting van NEDERvoor het dienstjaar 1871. (110oFnsTmc II.
UITGAVEN IN NEDERLANDSCH INDIE) (Zie Wet 13 November
1870 (Staatsblad n°. 201) , betreffende de begrooting van
Nederlandsch Indie voor het dienstjaar 1871. .Hoofdstuk I,
Uitgaven in Nederland).
LANDSCH INDIE

Nota. In de

VIJFDE AFDEELING dezer begrooting zijn vervat de
uitgaven , betreffende het Departement van ONDERWLTS , EEREDIENST en NIJVERHEID.
De daarin begrepen onderwerpen van uitgaaf, betreffende de
EEREDIENST , zijn in onder-afdeeling 66 geraamd als volgt :

Christelijke Eeredienst.
a. Tractementen van den adjunct-secretaris bij het bestuur over
de Protestantsche Kerk in Nederlandsch Indie, (adf 1800)
en klerken en minder personeel , mitsgaders schrijfloonen
(ad f 1,320) , te zamen
3,120
f
Transporteren .

. f

3,120

Per

,407
f
transport
.
.
.
b Schrijfbehoeften ten dienste van voormeld bestuur ,,
c. Tractementen en voorloopige inkomsten van 40
Protestantsche leeraars :

3,120
180

Op Java en Madura.
Van 9 predikanten A f 6,000 . f 54,000
n
n n 4,800 . ,, 57,600
11 12
2 veldpredikers ,, ,, 4,800 . ,, 9,600
Y
In de Buiten bezittingen.
11
11

12 predikanten A f 4,800 . 1 57,600
3 huippredikers ,, ,, 3,000 . ,, 9,000
Zonder vaste standplaatsen.

11

2 predikanten

a

f 4,800 . 1 9,600
U

d. Tractementen en voorloopige inkomsten van 10
hulppredikers voor inlandsche Protestantsche
gemeenten It
1 1,800
e. Tractementen en voorloopige inkomsten van 16
Roomsch Katholijke geestelijken

197,400

n

18,000

,,

69,000

Op Java en Madura.
Van 1 van den 1 sten rang a . . . f 6,000
8 ,, ,, 2den ,, ,, f 4,200 ,, 33,600
In de Buiten bezittingen.
1,

3 van den 2den rang a 1 4,200 f 12,600

11

4 van den 2den rang a f 4,200 1 16,800

Zonder vaste standplaatsen.

1. Periodieke traetementsverhooging van predikanten, veldpredikers en Rooms& Katholijke geesteI
Transporteren . . . f 287,700

408
Per transport . . . 1 287,700
lijken , alsmede gratificatien bij aankomst en
90,000
benoeming in Indic
Reiskosten van predikanten , veldpredikers , hulppredikers en Roomsch Katholijke geestelijken ,
alsmede van ouderlingen, die de predikanten
30,000
vergezellen bij kerkvisitatien
h. Tractementen en toelagen aan zendelingen en zendelingleeraren :
Op Java en Madura.

Van 1 zendeling voor Depok en Toeqoe
a ........ I 3;000
1 onderwijzer voor Christelijk
420
onderwijs aldaar. . . . ,
In, de Buiten bezittinyen.

7 zendelingen op de Sangiren Talaut-eilanden , a
, 3,500
500 , .
2 zendelingen voor Timor :
1 a f 1000 en 1 a 600 , 1,600
1 zendelingleeraar voor Ternate . ...... n 6,000
1 zendelingleeraar voor Me4,500
. .. ..
nado
7 zendelingen voor de Moluksehe eilanden, a f 1,620 , 11,340
4 zendelingen voor Nieuw3,600
Guinea van f 600 a 11000
11

33,960

i.

Periodieke tractementsverhooging van 7 zendelingen in de Molukken , a 1 480 . .
•
k. Reis- en transportkosten voor zendelingen . .
1. Subsidien aan kerkfondsen tot bezoldiging van
kerkelijke bedienden en toelagen voor het houden van godsdienstige voorlezingen en het
Transporteren .

.

11

f

3,360
1,800

446,820

409
Per transport . . . 1 446,820
geven van onderwijs in de bijbelsche geschiedenis en de Christelijke zedeleer aan de! eugd :
f 11,887
op Java en Madura .
„ 3,492
in de Buiten bezittingen ...
in het algemeen voor het houden van
voorlezingen en het geven van on„ 6,000
derwijs
21,379
m. Bijdragen in de kosten van openbare Christelijke
Eeredienst op plaatsen waar van Gouvernementswege blijvende geestelijken bescheiden en be7,000
zoldigd worden
Fourrages , vivres en indemniteiten van veld.2,960
predikers
o. Bijdrage in de kosten van een nieuw kerkgebouw voor de Roomsch Katholijke gemeente
te Samarang (laatste termijn eener bijdrage van
18,000
hoogstens f 50,000)
#
p. Idem voor herstel van het Protestantsch Kerk10,000
gebouw te Samarang
,,
11

11

92.

II

f 506,159
Inlandsche Eeredienst.

q. Tractemeuten en toelagen aan inlandsche priesters
(ad f 2,079) en tegemoetkoming in het onderhoud van graven der sultans van Cheribon (ad
1 3,000)
,
r. Bouwen en herstellen van Mohammedaansche
tempels in de hoofdnegorijen der verschillende
residentien op Java en in de Buiten bezittingen. ,

• 11

5,079

4,500

Totaal . . . 1 515,738
Behalve deze in de VIJFDE AFDEELING toegestane uitgaven , is nog in de ZESDE AFDEELING
Transporteren . . . f 515,738
27

410
Per transport. . . . I 515,738
(Departement der Burgerlifke openbare werken),
onder-afdeeling 84 (Huishuur- indemniteit en
lokaalhuur) , der bovengemelde begrooting voor
1871 eene globale ton beschikbaar gesteld , we-

gens indemniteiten voor huishuur,, ten behoeve
van kerkleeraars. Daarvoor was bij de begrooting
van het dienstjaar 1870 berekend ten behoeve van :
a. Predikanten, veld- en hulppredikers. 1 44,880
b. Hulppredikers bij inlandsche Protes„ 3,000
tantsche gemeenten . . . .
,, 11,520
c. Roomsch Katholijke geestelijken .
,,
300
d. een zendeling . .
,

59,760

...■• ■■■•••■■

der geraamde uitgaven ten behoeve van de EEREDIENST
1 575,498
....-

TOTAAL-GENERAAL

De kosten van het

ONDERWIJS zijn

geraamd :

VIJFDE AFDEELING.

Onder-afdeeling 61: Onderwijs voor Europeanen en daarmede

gelijkgestelden :
1°. Middelbaar onderwijs. (Gymnasium WILLEM III). 1 176,975
,,
,, 520,730
2°. Lager
3°. Subsidien aan de Hervormde en Roomsch Katholijke weesbesturen te Samarang ter voorziening in het onderwijs, voor elk der beide
21,600
gestichten 1 10,800, te zamen
,,
4°. Ambachtsschool te Soerab* ..
. n 15,975
1 735,280
Onder-afdeelinq 62: Onderwijs voor de inlandsche

bevolking . •

„ 343,329
ZESDE AFDEELING.

Onder-afdeeling 80: Voor zooveel betreft de in-

Transporteren . . . 1 1,078, 609

411
Per Transport , . . / 1,078,609
demniteiten voor huishuur ten behoeve van het
personeel der ambtenaren van het schooltoezigt
en de onderwijzers voor middelbaar en lager
onderwijs. Daarvoor was bij de begrooting van
. ,, 113,580
het dienstjaar 1870 uitgetrokken ...
........■...

TOTAAL-GENERAAL der

het ONDERWIJS

uitgaven ten behoeve van
1 1,192,189

-

De kosten van het

zijn geraarnd in de
67 , als volgt :

ARMWEZEN

AFDEELING , onder-afdeeling

VIJFDE

a. tractementen van :
1 regent voor het Protestantsche weeshuis te
1

Samarang

1 regent voor het Roomsch Katholijke weeshuis
aldaar
,,
1 regent a f 900 , 1 portier a / 96 en 8 koelies
a f 64 voor het oude mannenhuis aldaar . .

b. Wees- en ziekenhuizen :
Onderhoud of verpleging van 460 kinderen
a f 96 in de beide weeshuizen te Samarang .
c. Verplegingskosten in het oude mannenhuis te

2,400

11

1,508

1

6,308

11

44,160

Samarang
11
d. Subsidie aan het Parapattan-weezen-gesticht te
Batavia
11
e. Verpleging van weezen in het jongens-weezengesticht te Soerabaija ..
11
1. Tractementen van het personeel bij- en andere
uitgaven voor het bedelaarsgesticht te Samarang. 11
9. Andere uitgaven voor- en in verband met wel-

dadige oogmerken
TOTAAL-GENERAAL der

het ARMWEZEN

2,400

6,250
6,000
300
10,000

11

5,000

1

78,018

uitgaven ten behoeve van
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De MEMORIE VAN TOELICHTING der bovenstaande wet , bevat
omtrent de 65e, (thans 66e) onderafdeeling , het volgende :
„ Voor Eeredienst raamt men f 6,000 minder dan over 1870.
Dit gunstig verschil is , althans eenigzins , aan de naleving der
nieuwere beginselen omtrent de verhouding tusschen Staat en
Kerk toe te schrijven. Immers , had de Regering niet besloten
de voorziening in behoeften van Kerkgenootschappen uit de Staatskas meer en meer te beperken , zoude eene grootere som zijn voorgedragen, inzonderheid aan subsidien voor kerkgebouwen.
Omtrent het verleenen van zulke subsidien werd in Januarij
1870 eene Koninklijke beslissing genomen. Achtgevende op de
aanwezige toestanden keurt zij een absoluten regel ter zake af.
Als beginsel echter stelt zij voorop onthouding zooveel mogelijk.
In verband hiermede ontving het Indisch bestuur voorschriften,
op elke aanvraag om de bedoelde help toe te passen. Het onontbeerlijk bevondene kan jaarlijks , met behoorlijke toelichting van
elk geval , bij de begrooting worden voorgedragen.
Op de tegenwoordige begrooting verschijnt slechts een subsidie
van dien aard : f 18,000 als laatste termijn eener bijdrage van
hoogstens f 50,000 der Roomsch Katholijke gemeente te Samarang
voor eene nieuwe Kerk in 1861 door de Regering toegezegd, aan
welke toezegging de ondergeteekende heeft vermeend, alle beschouwingen over beginsels daarlatende, te moeten gestand doen.
Voor zoover meer inwendige kerkelijke zaken aangaat , wordt
de baan der Regering afgebakend door art. 122 Regerings-reglement , luidende : In de bestaande inrigting en het bestuur der
„ Christelijke Kerkgenootschappen wordt geene verandering gebragt
dan met wederzijdsch goedvinden van den Koning en het bestuur
„ van het betrokken Kerkgenootschap. „ Er moet dus een wederzijdsch goedvinden zijn. Deze voorwaarde laat weinig kans om
veel veranderingen tot stand te brengen die door de Kerkgenootschappen niet gewenscht worden, al wilde men de woorden inrigting „ en , bestuur a naar cigen zin uitleggen. Maar daarenboven
moet ook hier met bestaande toestanden te rade worden gegaan.
Doortasting van Regeringswege tusschen de wenschen der Kerkgenootschappen ware reeds onstaatkundig wegens de gisting en
verdeeldheid , die daardoor tusschen de Europesche ingezetenen
zouden worden opgewekt. De ondergeteekende geeft daarom de
voorkeur aan graduele afschaffing der Staatsbemoeijenissen, zich
voor's hands tevreden stellende met de opheffing van die, welke
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de besturen der Kerkgenootschappen zelve verklaren reeds nu te
kunnen missen. Op die wijze wordt het groote doel vermoedelijk
eer dan door geweld bereikt. In dezen geest is de GouverneurGeneraal aangeschreven.
Het V00RLO0PIG VERSLAG, den 6en October 1870, bij de TWEEDE
der Staten-Generaal, op dit wets-ontwerp uitgebragt ,
bevat , omtrent de EEREDIENST, het volgende :
,, De opmerking werd gemaakt en algemeen gedeeld rdat de toepassing van het beginsel der scheiding van Kerk en Staat door
den Minister van Kolonien alleen door bezuiniging in de aan de
Kerkgenootschappen te verstrekken subsidien wordt gezocht. Met
nadruk kwam men op tegen hetgeen in de Memorie van Toelichting gezegd wordt omtrent , de wijze, waarop het groote doel
„vermoedelijk eer dan door geweld wordt bereikt. , Veel beter
ware het, wanner de Regering aan alle Kerkgenootschappen de
vrijheid liet , die het Roomsch Katholijk Kerkgenootschap in Indie
thans reeds geniet , en een zelfstandig regtsbestaan gaf, en hun
dan zooveel noodig gedurende de eerste tijden op niet al te bekrompen wijze met geldelijke ondersteuning te gemoet kwam.
Daardoor kan langzamerhand een gezonde toestand geboren worden.
Maar langs den nu ingeslagen weg zal die niet ligt worden verkregen. Men vroeg intusschen mededeeling van het in de Memorie
van Toelichting genoemde Koninklijk besluit van Januarij 1870
omtrent aan de Kerkgenootschappen to verleenen subsidien.
KAMER

Ondera[deeliny 65 , onder litt. h is voor zendelingen op de
Sangir- en Talauteilanden eene sum van 1 6,000 op de begrooting
gebragt. Sedert 1867 werd hun tractement op 1 1,000 's jaars
berekend, maar zij hebben tot dusverre nog niet meer dan 1 500
ontvangen. De wensch is uitgesproken , dat aan deze onbillijkheid
een einde mogt komen. ,

De MEMORIE VAN BEA NTWOORDING van den 12den October
1870 gaf daarop to kennen :
, Bij de bewering , dat de Regering de scheiding tusschen Kerk
en Staat alleen tracht to verkrijgen door bezuiniging van de subsidien aan de Kerkgenootschappen, ziet men het gewigt der aanschrijving aan den Gouverneur-Generaal , waarvan in de Memorie
van Toelichting de rede was, over het hoofd. De bedoeling daarvan
is niet, dat de Indische Regering lijdelijk zou afwachten, wat
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het Kerkbestuur verlangt voor te stellen, maar hare strekking
brengt made , dat de Regering , in overleg met genoemd bestuur,,
de punten zal opsporen ten opzigte waarvan de Staat afstand zou
kunnen doen van zijne inmenging of bemoeijing. Ook behooren ,
volgens die aanschrijving , de middelen te worden gezocht , om
de Regering van de benoeming en het ontslag der predikanten
te ontheffen , -zonder te vervallen in het andere uiterste van
beroeping door de gemeenten zelve.
De aanstoot door eenige aangehaalde woorden in de Memorie van
Toelichting gegeven , zal vermoedelijk wijken bij de overweging ,
dat het den Minister te doen was om eene tegenstelling uit te
drukken tusschen bereiking van het doel langs minnelijken weg ,
en doortasting van Regeringswege door wetsherziening, als anderzins. Wat het schenken van vrijheid aan de kerkgenootschappen
betreft , het is er verre van daan, dat deze door sommige Kerkgenootschappen als een welkom geschenk uit de handers der
Regering zou worden aangenomen. De Regering is daardoor niet
volkomen vrij in de keuze van den weg , die tot den , gezonden toestand , zou kunnen leiden (art. 122 Regeringsreglement).
De Koninklijke beschikking (geen besluit) omtrent het verleenen van subsidie aan Kerkgenootschappen voor het bouwen ,
verbouwen en het onderhoud van kerken stelt , zooals gezegd ,
den regel : onthouding zooveel mogelijk. Verder is als minimum
van voorwaarde tot het verkrijgen van subsidie het , alterum
tantum , behouden, zonder evenwel de Regering te binden. Als
regels voor de toepassing van het beginsel zijn verder aangenomen : vOOrafgaande algemeene inschrijving , overtuigend bewijs
der behoefte aan het gebouw en van het onvermogen der gemeente , en eindelijk het verstrekken van voorschotten in stede
van eigenlijk gezegde subsidies. ,
Onderaideeling 65. Blijkens onlangs ingekomen berigten van
de Indische Regering bedroeg het getal der zendelingen op de
Sangir- en Talaut-eilanden zeven , ieder op eene bezoldiging van
1 500. Bij de Memorie van Beantwoording op het Voorloopig
Verslag der Indische begrooting voor 1867 , droeg de toenmalige
Minister eene tractementsverhooging voor ten bedrage van / 2000
voor alien, daarbij echter,, naar het schijnt , in dwaling verkeerelade omtrent hun aantal. Het door hem beoogde doel , om
aan ieder eerie verhooging van / 500 toe te kennen , kon daarInede toch niet worden bereikt.
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In dien stand der zaak is overwogen , of de §om verhoogd
moest worden, 'tot dat ieder zendeling de hem toegedachte f 1000
zou bekomen, dan of van het verleenen der tractementsverhooging
zou worden afgezien. De Regering heeft tot het laatste besloten,
naar aanleiding der ongunstige mededeelingen over die zendelingen ontvangen , wat aangaat den geringen invloed ten goede ,
dien zij op de heidensche bevolking uitoefenen. Ook kwam het
haar voor, dat niet behoorde te worden voortgegaau op een weg,
waarop de Regering gevaar loopt hare onzijdigheid in godsdienstzaken te verliozen.
Bij de NOTA VAN WIJZIGINGEN wordt, dien ten gevolge, slechts
een bedrag van f 3,500 voor de xeven zendelingen op genoemde
eilanden voorgedragen.

Het VOORLOOPIG VERSLAG op den 5den November 1870, bij
de EERSTE KAMER der Staten Generaal op dit wetsontwerp nitgebragt bevat, omtrent de EEREDIENST, het volgende :
In eene afdeeling is men opgekomen tegen hetgeen in de
Memorie van Toelichting (op bladz. 11 bovenaan) wordt medegedeeld , dat de Regering besloten heeft de voorziening in de
behoeften van Kerkgenootschappen nit de Staatskas meer en
meer te beperken. Eenige leden zagen niet in, hoe naleving der
nieuwere beginselen omtrent de verhouding tusschen Staat en
Kerk tot deze gevolgtrekking zou moeten leiden en achtten haar
verkeerd.
De MEMORIE VAN ANTWOORD van den 7den November 1870
gaf daarop te kennen :
De ondergeteekende meent de door hem voorgestane beginsels
omtrent het verleenen van subsidien tot voorziening in behoeften
van Kerkgenootschappen (van tractementen der geestelijken is
daarbij nog geen sprake) in overeenstemmiag te mogen achten
met de nieuwere beginselen omtrent de verhouding tusschen
Staat en Kerk.,,

10 April 1871, n°. 1. (Staats- Courant n°. 121).
Besluit , waarbij de statuten der voor een daarbij niet bepaald getal jaren aangegane vereeniging tot bevordering van
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geestelijke belangen, gevestigd te Alkmaar, warden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon
wordt erkend.
Nota. De grondslag deter vereeniging is : „ Het Woord van God
„ vervat in de Schriften des Ouden en Nieuwen Testaments."
Haar Joel is : Uitbreiding van het Koningrijk Gods en aan„ kweeking van Christelijk leven. ”
Als leden der vereeniging warden zij toegelaten , die den ouderdom van 16 jaren hebben bereikt en voorschreven doel wenschen
te bevorderen.
De vereeniging is in Brie deelen gesplitst :

a. Inwendiye tending, waarvan de werkkring is het houden
van bidstonden , bijbellezingen, voordragten naar eenig gedeelte der Heilige Schrift of van den Heidelbergschen Catechismus , voorlezingen over Kerkhistorie , en vender al wat
beantwoordt aan het boven omschreven doel;

b. Uitwendige rending. Minstens om de twee maanden zal
een bidstond gehouden worden , onder de leiding van zendelingen of predikanten daartoe uit te noodigen ;

c. Bibliotheek. Deze zal bestaan uit zoodanige werken, die
geacht mogen warden de kennis van hetgeen noodig is tot
zaligheid en de eer van onzen grooten God en Zaligmaker
te bevorderen. Daarin warden opgenomen zoodanige werken,
welke de strekking hebben, om Gods Woord op te helderen
en te verklaren en een leveed Christendom te bevorderen,
voorts werken over de Kerkelijke , Vaderlandsche en Algemeene gesehiedenis , Aardrijkskunde en Natuurlijke Historic.
De boeken warden ter lezing uitgegeven.
De maandelijksche eontributie der leden bedraagt 15 cents.
Behoeftigen kunnen het lidmaatschap gratis verkrijgen.
De verdere inkomsten bestaan ; uit collecten en plaatsgelden
bij de spreekbeurten , entreegelden , boeten , enz.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur,, de
vergaderingen , de rekening en verantwoording , enz.

14 April '1871, n°. 11.
Besluit, luidende:
Op de voordragt van Onzen Minister van Financien, van
den 8sten April 1871, n o . '14, Registratie en Domeinen;
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Gelet op art. 44 der wet van 3 October 4843 (Staatsblad
no. 47) ;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Vrijstelling van het regt van zegel te verleenen voor :
4°. de kennisgevingen of declaratien van verschuldigd
schoolgeld; en
2°. de kwitantien wegens schoolgeld;
onder voorwaarde dat op deze stukken worde gesteld:
Vrij van zegel, ingevolge Koninklijk besluit van den 'Wen
April 1871, n°. '11.
Onze Minister voornoemd is belast met de uitvoering van
dit besluit. (Zie Missive 21 October 1871, n°. 9).
15 April 1871, no. 2. (Staats-Courant n o. 122).
Besluit, waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
vereeniging ter verstrekking van kosteloos onderwijs in

vrouwelijke handiverken aan de kinderen van minvermogenden, te Wezepe, gemeente Olst, worden goedgekeurd,
en, deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Note. Het doel is kosteloos onderwijs in vrouwelijke handwerken te

doen geven in een door de vereeniging daar te stellen gebouw ,
aan de kinderen van minvermogenden te Wezepe.
De kosten daarvan worden gevonden :
1°. uit een door de oprigters bijeengebragt kapitaal van i 325 ;
2°. uit jaarlijksche vrijwillige bijdragen van ingezetenen der gemeente.
Bij ontbinding der vereeniging zal haar eigendom , met inachtneming van art. 1717 van het Burgerlijk Wetboek , in wettig
bezit overgaan voor T9,7 gedeelte op de diaconie der Hervormde
gemeente van Wezepe en voor A gedeelte op de diaconie der
Roomsch Katholijke gemeente van den Boskamp onder Olst.
De overige bepalingen der statuten betreffen : de leden, de
vervulling der vacaturen in hun midden , het onderwijs, de onderwijzeresse , de vrouwen-commissie , het beheer,, enz.
17 April 1871, no . 5. (Staats-Courant n°. 144).
Besluit, waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
vereeniging tot ondersteuning van Protestantsche behoef-
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tigen , in de buurtschap Eisen , gemeente Markel° , worden
goedgekeurd , en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon
wordt erkend.
Nota. Het doel dezer vereeniging is, zoodanige inwoners te Elsen,

tot de Protestantsche Godsdienst behoorende, die door ouderdom
ziekte , rampen of eenige andere omstandigheid , buiten eigen
schuld zich in behoeftige omstandigheden bevinden , te ondersteunen.
Om lid der vereeniging te kunnen worden behoeft men slechts
te zijn inwoner der buurtschap Elsen, tot de Protestantsche
Godsdienst behoorende en te verklaren door vrijwillige bijdragen
het doel der vereeniging te willen ondersteunen.
Het fonds, waaruit de ondersteuning moet worden verleend,
zal bestaan suit :
a. vrijwillige bijdragen der leden ;
b. giften , legaten en alle andere schenkingen , waarmede men het
doel mogt willen begunstigen.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur,, de
rekening en :verantwoording , de vergadering enz.
17 April 4874, n°. 6. (Staats-Courant n°. 6).
Besluit : waarbij de wijziging der statuten van de bij Koninklijk besluit van den 12den April 1870, no. 14, erkende
vereeniging het Algemeene Diakengezelschap der Nederduitsche Hervormde gemeente te Groningen, worden goedgekeurd.
Note. Deze wijziging bestaat in de vergadering van alinea a. van

artikel 2 , in voege als volgt :

•

a. Leniging en voorkoming van armoede door het bevorderen van

de oprigting en instandhouding van liefdadige instellingen in
de gemeente Groningen.
25 April 1871, no. 21.
Besluit , waarbij, op grand der eorste zinsnede van art. 127
der wet van den 49den Augustus 4861 (Staatsblad n°. 72)
voor den tijd van 6611 jaar ontheffing is verleend, onder
anderen, aan het volgende getal studenten in de Roomsch

419
Katholijke godgeleerdheid , daaronder begrepen eenigen , die
reeds den geestelijken stand als diaken of subdiaken waren
ingetreden :
A. 159, die, in den jare 4870 en vroeger als dienstpligtig
aangewezen en ingelijfd zijnde, laatstelijk bij de Koninklijke
besluiten van den 28sten April en 29sten Augustus 1870,
no . 479 , ontheffing van dienst voor een jaar hadden bekomen ; en
B. 57, die eerst in het jaar 1871 als dienstpligtig aangewezen en toen ingelijfd zijn.
Nota. De onder A en B vermelde onthevenen werden tot den geestelijken stand opgeleid op de Rooinsch Katholijke seminarien gevestigd ;
A. B.
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29 April 1874 , no. 70.
Beschikking van den Minister van Justitie , luidende :
Gezien den op hem, bij Zijner Majesteits kantbeschikking
van den 4den April 11. , n°. 5, verstrekten last, betrekkelijk
het aan Hoogst Dezelve ingediend verzoekschrift van A, kerkvoogd der Hervormde gemeente te B, om magtiging, ingevolge art. 1506 Burgerlijk Wetboek, tot onderhandschen
aankoop eener bank, hevattende zeven zitplaatsen in de
kerk der Hervormde gemeente aldaar ;
Overwegende ,
dat eene kerk, kerkelijke gemeente of instelling, geene
openbare instelling is, bepaaldelijk ook niet in den zin van
het Burgerlijk Wetboek, 't welk , in art. 947, kerken en godsdienstige gestichten bij name onderscheidt van openbare

instellingen ,
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dat kerkvoogden , of leden van een collegie van kerkvoogdij,
evenmin geacht kunnen worden te zijn openbare bewindvoerders » , bedoeld in alinea 4 van art. 1506 Burgerlijk
Wetboek;
Gelet op art. 1506 Burgerlijk Wetboek;
Heeft goedgevonden :
aan den adressant te kunnen te geven, dat de door hem
gevraagde Koninklijke magtiging ten deze, niet wordt vereischt. (lie Beschikking 4 Maart 1871, n^. 113).
Nola. Artikel 1506 van het Burgerlijk Wetboek verbiedt , op straffe

van nietigheid, en vergoeding van kosten , schaden en interessen ,
dat, door hen zelven of door tusschenkomende personen, bij
onderhandschen verkoop, koopers worden
Lasthebbers van zaken met welker verkoop zij belast waren ;
Bewindvoerders van zaken aan het Rijk , de gewesten , de
gemeenten, of aan andere openbare instellingen toebehoorende
welke aan hunne zorg en beheer zijn toevertrouwd. Het blijft
echter aan den Koning voorbehouden om aan openbare bewindvoerders vrijstelling van dit verbod te verleenen.
De voogden kunnen de onroerende goederen , aan hunne
pupillen toebehoorende , koopen , op de wijze bij art. 457 bepaald. "
De vraag , wat de wetgever onder de woorden openbare
instellingen" verstaat ? laat zich moeijelijk verklaren door eene
onderlinge vergelijking van verschillende wetsbepalingen , vermits
daarin te weinig analoyie is in acht genomen , omtrent de
benamingen der onderscheidene instellingen , inrigtingen en
gestichten van openbaar nut.
Daar het verbod, in art. 1506 Burgerlijk Wetboek vervat,
zelfs op eenvoudige lasthebbers slaat , zoo is er geen grond te
vinden , waarom het niet van toepassing zou zijn op bewindvoerders van kerkvoogdijen armeninrigtingen godsdienstige
gestichten en andere dergelijke zedelijke ligchamen van openbaar
nut, welke door het openbaar gezag erkend zijn en van Staatswege
bijzondere bescherming of ondersteuning ontvangen.
2 Mei 1871, n°. 19, (Staats- Courant n°. 132).
Besluit , waarbij de statuten der voor 29 jaren en H maanden aangegane vereeniging voor Christelijk Notionaal school-
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onderwijs, te Klundert worden goedgekeurd, en doze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. De vereeniging stelt zich ten doel het geven van gewoon en
weer uitgebreid lager onderwijs te Klundert.

De grondslagen dezer vereeniging zijn dezelfde als die der
hoofdvereenlging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te
Amsterdam, als regtspersoon erkend bij Koninklijk besluit van
12 Januarij 1864, n°. 72,
Tot bereiking van het beoogde doel, zal de vereeniging hare
inkomsten aanwenden, die haar verstrekt worden door:
a. jaarlijksche bijdragen;
b. vrijwillige giften ;
c. schoolgelden ; en
d. wat haar verder op eene wettige wijze zal toekomen.
Tot leden der vereeniging worden aangenomen alien die vetklaren in te stemmen met haar doel en hare strekking en jaarlijks
minstens drie gulden bijdragen.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur,, de
vergadering enz.
3 Mei 1871 , n°. '17.
Besluit , tot regeling van het inlandsch onderwijs in Neder-

landsch Indie, bevattende de volgende bepalingen:
Art. 1.
Tot vorming van onderwijzers, bestemd om onderwijs te
geven aan de kinderen der inlandsche hoofden alsmede der
verdere inlandsche bevolking van Nederlandsch Indio, onverschillig van welke godsdienstige gezindheid, worden in
verschillende gedeelten van Nederlandsch Indio kweekscholen
opgerigt.
Het getal onderwijzers en kweekelingen , alsmede de vakken
van onderwijs worden voor elke kweekschool door den Gouverneur-Generaal bepaald.
Onder de vakken van , onderwijs wordt steeds opgenomen
de kennis der Nederlandsche taal.
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Art. 2.
De kweekelingen , die den cursus aan eene kweekschool
hebben doorloopen, worden door den inspecteur of een
adjunct-inspecteur van het inlandsch onderwijs, of ook . bij
verhindering, door een deskundige , daartoe door den Gouverneur-Generaal aan te wijzen , doch steeds bijgestaan door
de plaatselijke schoolcommissie, geexamineerd in de vakken ,
waarin zij op de kweekschool onderrigt hebben genoten. Bij
gunstigen afloop van dit examen ontvangen zij een bewijs
dat hun, na minstens een jaar op eene inlandsche school
behulpzaam te zijn geweest in het geven van onderwijs,
aanspraak geeft op eene benoeming tot hulponderwijzer.
De hulponderwijzers, die minstens twee jaren als zoodanig
hebben gefungeerd en ten genoegen van den inspecteur of
van een zijner adjuncten , bij verhindering te vervangen door
een deskundige als boven , doch steeds bijgestaan door de
plaatselijke schoolcommissie, van hunne geschiktheid hebben
doen blijken, zijn tot onderwijzers benoembaar.
De Gouverneur-Generaal wijst , in verband met het getal
beschikbare onderwijzers, in elk gewest de plaatsen aan ,
waar nieuwe scholen warden opgerigt. Bij gebreke van onderwijzers , kunnen ook hulponderwijzers tijdelijk aan het hoofd
eener school worden geplaatst.
De bepalingen van dit artikel zijn niet toepasselijk op de
kweekelingen , bij het in werking treden dezer verordening
op de kweekscholen aanwezig Deze kunnen derhalve op de
tot dusver gebruikelijke wijze tot onderwijzer worden benoemd.
Art. 3.
Het onderwijs op de inlandsche scholen wordt gegeven in
de volkstaal. Waar deze voor het onderwijs onbruikbaar is,
hetzij wegens hare geringe ontwikkeling, hetzij wegens het
ontbreken van leermiddelen , wordt het onderwijs gegeven
in de Maleische taal.
Het onderwijs omvat minstens : het lezen en schrijven der
volkstaal, of der Maleische taal, alsmede de kennis der vier
hoofdregels van bet rekenen.
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Buitendien kan op de scholen nog onderwijs worden gegeven in een of meer der volgende vakken, als:
de kennis van eene of meer inlandsche talen ;
de kennis der Nederlandsche taal ;
de rekenkunde , verder voortgezet ;
de aardrijkskunde van Nederlandsch Indie en de algemeene;
de geschiedenis zoo van Nederlandsch Indie en van Nederland, als de algemeene;
de beginselen der kennis van de natuur ;
die der landbouwkunde;
het teekenen ;
het landmeten ; en
het zingen.
Gelegenheid tot meer uitgebreid onderwijs kan worden
gegeven , hetzij in afzonderlijke inrigtingen , hetzij in inrigtingen aan eene kweekschool voor inlandsche onderwijzers
verbonden.
Art. 4.
Alle godsdienstig onderwijs, zoo op de in het vorig artikel
bedoelde scholen als op de kweekscholen, is verboden.
De schoollocalen kunnen echter buiten de scholuren , beschikbaar worden gesteld voor het geven van onderwijs in
de godsdienst. Zulks geschiedt niet , dan na den inspecteur
van het inlandsch onderwijs, en, waar het eene kweekschool
geldt , ook den hoofdonderwijzer dier school tehebben gehoord.
Art. 5.
Op elke plaats , waar een of meer scholen zijn , is eene
commissie, bestaande uit Europesche ambtenaren of particulieren , benevens eenige voorname inlanders, met het uitoefenen van toezigt op die school of scholen belast.
Waar geene plaatselijke schoolcommissien kunnen worden
aangesteld , wordt door den Gouverneur-Generaal tijdelijk in
het schooltoezigt voorzien.
Het toezigt over het inlandsch onderwijs in het algemeen
wordt , onder het hoofdbestuur van den directeur van Onderwijs , Eeredienst en Nijverheid uitgeoefend door een
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inspecteur van het inlandsch onderwijs en eon of meer adjunctinspecteurs.
De Gouverneur-Generaal regelt den aard en den omvang
van den werkkring der plaatselijke schoolcommissien.
Art. 6.
De kosten van het hier bedoelde onderwijs komen ten laste
van den lande. Ter tegemoetkoming in deze kosten wordt
op alle scholen, behalve op de kweekscholen , schoolgeld
geheven.
Hiervan zijn uitgezonderd de scholen in die gedeelten van
Nederlandsch Indie, waar tot dusverre gratis onderwijs werd
gegeven, mits de bevolking aldaar zich blijve belasten met
het oprigten, onderhouden en vernieuwen der schoolgebouwen, behoudens medewerking en ondersteuning van regeringswege waar die vereischt wordt

Slotbepaling.
De Gouverneur-Generaal neemt ter uitvoering dezer verordening de maatregelen die hij noodig acht.
De, bij het in werking treden dezer verordening, op de
inlandsche scholen werkzame onderwijzers, pulp-onderwijzers
en kweekelingen blijven, mits geschikt , in hunne betrekkingen gehandhaafd. De kweekelingen en hulp-onderwijzers zijn,
op de voorwaarden door den Gouverneur-Generaal te stellen,
tot hulp-onderwijzers en onderwijzers benoembaar.

Nota. Deze bepalingen strekken ter vervanging van die, Welke
betrekkelijk hetzelfde onderwerp waren vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 30 Mei 1868, n°. 37 , welks afkondiging
en uitvoering bij den Gouverneur-Generaal , na rijpe overweging
van de daartegen gemaakte bedenkingen, bezwaar hadden doers
ontstaan.
9 Mei 1871, n°. 6 (Staats-Courant

n°. 131).

Besluit, waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
vereeniging tot bevordering van Christelijk onderwijs te
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Wthrijp worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. De vereeniging stelt zich ten doel het bevorderen van Christelijk onderwijs, overeenkomstig den Bijbel en in den geest van
de belijdenisschriften der Hervormde kerken in Nederland.
Leden der vereeniging zijn alien, die mede willen werken aan
de bevordering van Christelijk onderwijs , zooals hierboven is
omschreven te Welsrijp , en zich dien ten gevolge verbinden tot
eene jaarlijksche gift van minstens vijf gulden, of door storting
in eens van een renteloos voorschot , minstens honderd gulden
bedragende , zich verpligten.
Ten einde het beoogde doel te bereiken stelt de vereeniging
zich voor : de oprigting of ondersteuning van bewaar- en andere
scholen voor lager onderwijs te Welsrijp , waartoe de kosten
zullen worden gevonden , behalve uit de schoolgelden , door jaarlijksche contributien en vrijwillige bijdragen van be gunstigers en
leden.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur, de
vergadering , de rekening en verantwoording enz.

10 Mei 1871, no. 16. (Staats-Courant no. 134).
Besluit , waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
hulp-vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, te Steenderen, worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Deze vereeniging heeft ten doel het bevorderen eener Christelijke opvoeding door schoolonderwijs , overeenkomstig de beginselen der vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs,
opgerigt te Amsterdam en erkend bij Koninklijk besluit van 12
Januarij 1864, n°. 72.
Zij is zooveel niogelijk werkzaam : a. tot het oprigten en in
stand houden van een of meer scholen ; b. tot het bevorderen van
gemeen overleg en zamenwerking , omtrent al wat vender tot de
belangen van de Christelijke school behoort.
Leden zijn : a. zij die leden zijn der hoofdvereeniging hierboven
aangeduid ; b. die eene jaarlijksche contributie betalen van f 2.50
of f 50 in Bens, strekkende voor onderhoud , school en onderwijs.
28
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De fondsen worden te zamen gebragt nit contriktien , erfratingen , schoolgelden enz.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur, het
huishoudelijk regiment enz.
10 Mei 4871.
Vonnis van de Arrondissements-Regtbank te Gorinchem,
luidende :
Gehoord den heer officier van Justitie, vertegenwoordigd
door den officier Mr. R. van de Werk , zoo in de voordragt
der zaak als in zijn requisitoir,, hetwelk , schriftelijk overgelegd , daartoe is strekkende, dat de regtbank den beklaagde zal schuldig verklaren aan het , zonder vergunning
van Gedeputeerde Staten, oprigten van een gebouw binnen
den verboden afstand van eene begraafplaats , en hem mitsdien zal veroordeelen in eene geldboete van f 25 , en in de
kosten , met bepaling, dat de boete , bij niet-betaling binnen
twee maanden na de aanmaning, zal worden vervangen
door gevanOnis-straf voor den tijd van drie dagen , met
last tevens tot opruiming van het gebouw, in strijd met
het verbod gemaakt , ten koste des overtreders;
Gehoord den beklaagde in zijne antwoorden. en zijnen
raadsman in zijne verdediging;
Overwegende, dat den beklaagde bij dagvaarding is ten
laste gelegd , dat hij te Alblasse-Adam buiten de kom der
gemeente, in de maand October van het vorige jaar of
later, zonder vergunning van Gedeputeerde Staten van Zuidholland , heeft gebouwd of doen bouwen een steenen koestal
op slechts 41.43 meters van de wettig bestaande en 20.30
meters van de kom der gemeente verwijderde begraafplaats ;
Overwegende, dat de beklaagde ter teregtzitting: 4 0. heeft
ontkend ter plaatse , in de dagvaarding vermeld , eenen
steenen koestal te hebben gebouwd, maar slechts eene hem
toekomende en aldaar staande schuur, waarin vroeger zijne
koeijen werden gestald, te hebben vergroot , door het uitbreiden van die schuur en onder een afdak van het bestaande dak Bier schuur te laten bouwen van een lokaaa ,
waarin sedert zijne koeijen worden gestald; en 2 0. heeft
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ontkend, dat de hem toekomende schuur,, waaraan die bijbouw is bewerkstelligd, zou gelegen zijn buiten de kom
der gemeente Alblasserdam ;
Overwegende , dat de beklaagde op ,grond dezer ontkentenis heeft beweerd : 1 0. dat wel bij de wet van 10 April
1869 (Staatsblad n°. 65), in art. '16, al. 3, is verboden
binnen een bepaalden afstand van de begraafplaats gebouwen op te rigten , maar geenszins het uitbreiden of verbeteren van bestaande gebouwen ; en 20. dat in alle geval
die uitbreiding, die de gedaagde aan het hem toekomende
bestaande gebouw heeft gegeven , is gelegen binnen en niet
buiten den kom der gemeente Alblasserdam , zoodat, al mogt
men ook aannemen , dat het uitbreiden van bestaande gebouwen viel in de verbods-bepaling van gemeld art. 16, de
door hem gepleegde daad niet strafbaar is;
- Overwegende, dat na deze tweeledige ontkentenis van den
beklaagde op het Openbaar Ministerie de verpligting rust;
1 0. het bewijs te leveren, dat het bouwen of doen bouwen
door den beklaagde van een steenen koestal is geschied
buiten de kom der gemeente Alblasserdam , vermits , eerst
nadat dit bewijs is geleverd, de vraag te onderzoeken valt,
of het uitbreiden van een bestaand gebouw, gelegen op
eenen minderen dan bij de wet gewilden afstand der bestaande begraafplaats, valt in de verbodsbepaling van meergemeld art. 16 der wet van 10 April 1869 (Staatsblad n°. 65);
Overwegende, dat door het Openbaar Ministerie het bewijs, dat de , den beklaagde ten Taste gelegde bouw van
eenen steenen koestal buiten de kom der gemeente Alblasserdam is bewerkstelligd, wordt geleverd door het door den
burgemeester dier gemeente op zijnen ambtseed opgemaakt
proces-verbaal ;
Overwegende, dat nu, wel is waar,, volgens de wet verbalen en relazen van hen, die in eenige .openbare posten,
arnbten of bedieningen gesteld zijn, als schriftelijke bescheiden dienen , wanneer zij op den ambtseed opgemaakt
of daarna met eede worden bevestigd , doch dat zulks uit
den aard der zaak alleen betrekking heeft op het, constateren van feiten, die zij liebben gezien of waargenomen ,

428
maar geenszins , wanneer zulks betrekking heeft tot de
waardering van eenen bestaanden toestand;
Overwegende, nu , dat de vraag, of en in hoeverre een
gebouw is geplaatst binnen of buiten de kom eener gemeente , meer is de waardering van eenen bestaanden toestand dan wet het constateren van een bepaald feit;
Overwegende, daarenboven*, dat, zelfs al wilde men hier
denken aan een louter bestaand feit, het door den burgemeester geconstateerde in alien geval zeer twijfelachtig
wordt door de beeedigde verklaringen van de eerste en
derde ten verzoeke van den beklaagde gehoorde getuigen ,
waarvan de eerste heeft verklaard, dat ter plaatse der bestaande begraafplaats vroeger stond de kerk , en de schipir,
waarvan thans door den beklaagde een koestal was gebouwd , was de school der gemeente, en het dus niet aannemelijk is, dat vroeger de kerk en de school zou gestaan
hebben buiten de kom der gemeente, terwijl de derde getuige heeft verklaard, dat hij , even als nu, ook onder de
werking der vroegere postwet was brievengaarder,, en dat
hij onder vigeur dier vroegere wet de bevoegdheid had
voor brieven, buiten de kom der gemeente te bezorgen,
22 cent boven het verschuldigde port te vorderen ; doch
dat hem zulks niet veroorloofd was voor brieven, geadresseerd aan de toenmalige school, als zijnde dat lokaal binnen
de kom der gemeente;
dat alzoo door het Openbaar Ministerie niet wettig en
overtuigend is bewezen, dat de den beklaagde ten laste
gelegde bouw van een steenen koestal is geschied buiten
de kom der gemeente Alblasserdam;
Overwegende, dat, bij het alzoo niet wettig en overtuigend bewezen zijn , dat de ten laste gelegde bouw van
een koestal binnen den verboden kring der bestaande begraafplaats was buiten de kom der gemeente Alblasserdam,
er geene noodzakelijkheid bestaat in een onderzoek te treden
over de vraag, of en in hoeverre de bijbouw aan een gebouw, gelegen binnen den verboden afstand eener bestaande
begraafplaats. is begrepen in de verbodsbepaling van art.
16 der wet van 10 April 1869 (Staatsblad nQ. 65) ;

429
Gezien de artt. 210 en 234 strafvordering;
Regtdoende enz.
Spreekt den beklaagde W. M. vrij van het feit, hem bij
acte van dagvaarding ten laste gelegd en hierboven omschreven, de kosten te dragen door den Staat. (Zie Besluiten 21 Maart 1870, no . 11, 30 Junij en 6 September 1871,
n o. 16 en 2, alsmede Arrest 10 October 1871).
15 Mei 1871, no. 22.
Besluit, luidende:
Beschikkende op het beroep , door den gemeenteraad van
Ferwerderadeel ingesteld tegen besluiten van Gedeputeerde
Staten van Friesland van 31 December 1866, n°. 63 en 20
October 1870, n°. 37, houdende bevel tot stichting eener
school voor openbaar lager onderwijs te, of in de nabijheld van Nieuwe Bildtzijl;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 3den Mei 1871, n°. 15;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van 10 Mei 1871, n o. 209, 5de Afdeeling;
Over wegende :
dat Gedeputeerde Staten in 1866, naar aanleiding van
een adres van Nieuwe Bildtzijl, houdende verzoek, dat in
of bij dat gehucht eene openbare lagere school mogt worden opgerigt, hebben bevonden, dat de dAAr wonende
kinderen, zoowel om den verren afstand als om den toestand der wegen, gedurende een groot gedeelte van het
jaar geen gebruik konden maken van het onderwijs in de
school te Hallum ;
dat zij, daarom, bij hun eerstgenoemd besluit, hebben
bevolen het getal scholen in de gemeente Ferwerderadeel
te vermeerderen met 66n, op te rigten te of in de nabijheid van Nieuwe Bildtzijl;
dat het gemeentebestuur zijne bezwaren daartegen is blijven
aanvoeren; loch dat Gedeputeerde Staten, bij hun besluit
van 20 October 1870, het bevel hebben herhaald, als grond
daarvoor aangevende, dat de in de schooljaren vallende
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kinderen in den noordwesthoek van Ferwerderadeel geene
voldoende, en de kinderen aan den Vijf huisterdijk in het
geheel geen gelegenheid zouden hebben om school-onderrigt
te erlangen ;
dat de gemeenteraad Onze voorziening tegen dit bevel
heeft ingeroepen , daarbij onder anderen te kennen gevende ,
dat in beginsel besloten is tot het bouwen eener nieuwe
school te Hallum , geheel naar de eischen des tijds ingerigt
en van voldoende ruimte , zoodat de stichting eener school ,
op de door Gedeputeerde Staten aangewezen plaats , slechts
zou strekken ten gerieve van zeer weinige kinderen, en
derhalve onnoodig zou zijn ;
dat is gebleken , dat de kinderen van nieuwe Bildtzijl
thans kosteloos onderwijs ontvangen in de school te Oude
Bildtzijl, die zij in 20 minuten langs een goeden grindweg
kunnen bereiken , en dat de kinderen, aan de Vijfhuisterdijk , den Hallumerhoek en Noorderleeg wonende , in 35 of
40 minuten, langs goede wegen , aan de school te Hallum
kunnen komen ;
dat dus voor eerstgenoemde kinderen, op dit oogenblik
de oprigting eener nieuwe school niet noodzakelijk is, en,
wat betreft de anderen, dat in plattelands-gemeenten een
werkelijke afstand van de school van hoogstens 40 minuten
gaans niet te bezwarend kan worden geacht , en in zeer
vele dergelijke gemeenten ook bestaat;
dat het ook in het belang van het onderwijs verkieslijk
is, dat de kinderen zich eenige meerdere inspanning getroosten om eene goede school te bezoeken , dan dat zij in
de nabijheid eene kleine hulpschool hebben, zoo als onder
Nieuwe Bildtzijl waarschijnlijk zou worden opgerigt ;
Gezien de wet van 43 Augustus 1857 (Staatsblad n". 103) ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
met vernietiging van de boven vermelde besluiten van
Gedeputeerde Staten van Friesland, te verklaren , dat er
voor alsnog geene voldoende gronden zijn om de oprigting
te bevelen eener school voor het lager onderwijs te of in
de nabijheid van Nieuwe Bildtzijl.
Onze Minister van Binnenlandsche Taken is belast met
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de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden
gezonden aan den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur). (Zie Besluiten 18 December 1870,
n°. 5 en 30 Junin 1871, n°. 21).
Nota. Ise en in de nabijheid van het gehucht Nieuwe Bildtzijl ,

alwaar Gedeputeerde Staten , in overeenstemming met den schoolopziener en den inspecteur van het lager onderwijs , eene school
wilden hebben opgerigt , woonden in het geheel slechts 19 kinderen van 5-14 jaren; namelijk 9 aan den Vijf huisterdijk , 2
in het Noorderleeg en 8 te Nieuwe Bildtzijl. Niet meer dan
9 i 10 kinderen zouden van die op te rigten school gebruik
kunnen maken , vermits de overigen veel gemakkelijker en langs
goede wegen elders ter school kunnen gaan. Een groot deel dier
kinderen bezoeken alleen des winters de school, omdat zij des
zomers veldarbeid moeten verrigten ; zoodat het gevolg geven
aan het bevel van Gedeputeerde Staten waardoor de gemeente
met zware lasten zoude worden gedrukt , louter geldverspilling
zonder nut of noodzakelijkheid werd genoemd.

15 Mei 1871, n°. 24. (Staats-Courant no. 145).
Besluit, waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
vereeniging «.Hulp en Arbeid», te Oostzaan, worden goedgekeurd , en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt
erkend.
Nota. Deze vereeniging stelt zich ten doel ;

a. ondersteuning en arbeid aan de behoeftigen in die gemeente te
verschaffen;
b. hun levenslot te verbeteren ;
c. de armoede en de bedelarij te voorkomen.
De middelen ter bereiking van dat doel bestaan in
a. het uitreiken van geld, levensmiddelen , brandstoffen en kleedingstukken aan behoeftigen;
b. het verschaffen van werk, bestaande in het uitbaggeren van
slooten , het verwerken der uitgebaggerde specie, het reinigen
van straten en wegen, het geven van werk, dat behoeftigen
in hunne woningen kunnen verrigten , enz.
c. het opsporen en aanwijzen van werkhuizen , het verleenen van
hulp bij gevraagde of aangeboden betrekkingen ;
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el. het houden van volksvoordragten , het verspreiden van ge-

schriften , geschikt voor de ontwikkeling van den arbeiderstand ;
e. het oprigten eener spaar- en voorschotbank.

De vereeniging stelt zich in betrekking met de instellingen
van liefdadigheid en het burgerlijk armbestuur in de gemeente ,
geeft en vraagt inlichtingen de armverzorging rakende , spoort
de armoede op en brengt ze ter kennis waar zulks behoort.
De vereeniging let niet op het verschil in godsdienst , wel op
het zedelijk gedrag der behoeftigen en op de opvoeding , die zij
aan hunne kinderen geven:
De vereeniging bestaat uit gewone leden, begunstigers en
eere-leden.
Gewone leden zijn zij , die eene geldelijke ondersteuning van
minstens een gulden 's jaars bijdragen. Begunstigers zijn zij ,
die, behalve eene jaarlijksche bijdrage , gereedschappen in bruikleen afstaan.
Tot eereleden kunnen worden benoemd zij , die vijf jaren begunstigers geweest zijn of zich jegens de vereeniging bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt.
De geldmiddelen worden gevonden , behalve uit de contributien
en giften der leden, uit aan te vragen subsidie , toelage of
geldelijke ondersteuning bij burgerlijke , kerkelijke of waterschapobesturen, om, zoo noodig , daarvoor baggerwerk te doen verrigten
of uitgebaggerde specie te leveren of te verwerken , straten en
wegen van vuil of sneeuw te reinigen of andere verrigtingen of
werkzaamheden te doen geschieden. — Voorts wekelijksche inschrijvingen ten bate der kas van de vereeniging; schenkingeu en
legaten , als ook op te nemen geldsommen.
Bij ontbinding der vereeniging worden alle hare gelden , roerende en onroerende goederen , na aftrek der schulden , aangeboden om in vollen eigendom aan het burgerlijk armbestuur
over te gaan.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur,, de
vergaderingen , het geldelijk beheer,, het huishoudelijk reglemeat enz.
21 Mei 1871, no. 22.
Besluit , luidende :
Beschikkende op het adres van burgemeester en wethouders
van Peize , daarbij verzoekende , dat het plan van school-
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regeling voor die gemeente door Ons moge worden goedgekeurd , zooals het door den gemeenteraad is vastgesteld, en
zonder de door Gedeputeerde Staten van Drenthe verlangde
verhooging der jaarwedde van den hoofd-onderwijzer ;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur) gehoord, advies van den 40den Mei '1871 , n°. 17;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den '1 Men Mei '187'1 , no. 203 , 5de Afdeeling ;
Overwegende :
dat de gemeenteraad van Peize in November '1870 , toen
het vijfjarig tijdvak , waarvoor de schoolregeling in die gemeente was vastgesteld, ten einde begon te loopen , een nieuw
plan voor schoolregeling heeft opgemaakt , en dat hij dit ter
goedkeuring , voor zooveel noodig, aan Gedeputeerde Staten
heeft onderworpen;
dat in dat plan, ten aanzien van de jaarwedden, onder
anderen was bepaald, dat de hoofdonderwijzer zou genieten
eene wedde van f 520, onverminderd zijn genot van de opkomsten der zoogenaamde kosterijgoederen , in zooverre deze
naar haren aard geacht moeten worden zoowel tot goedmaking
der kosten van het onderwijs, als van die van het kerk-custodie of van het zoogenaamd kosterambt, te zijn bestemd en
dienende;
dat Gedeputeerde Staten dienaangaande, bij een schrijven
van 28 December 1870, no. 65, aan burgemeester en wethouders hebben te kennen gegeven , dat deze jaarwedde hun
voorkwam te karig bepaald te zijn, en dat zij moesten aandringen op eene verhooging daarvan tot f 550.
dat burgemeester en wethouders hebben getracht die bedenking te wederleggen, maar dat Gedeputeerde Staten bij
hunne zienswijze zijn blijven volharden , en eindelijk , bij
missive van 44 Februarij 4871, no. 44 hebben te kennen gegeven , dat « de schoolregeling, zonder de verlangde verhooging, niet zal worden goedgekeurdD ;
dat burgemeester en wethouders alsnu van Ons de vereischte goedkeuring hebben gevraagd;
dat de jaarwedden der onderwijzers , krachtens art. 19,
6de lid, der wet tot regeling van het lager onderwijs, worden
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bepaald door den gemeenteraad, onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten ; en dat , volgens art. 13 dier wet , van een
besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij die goedkeuring
wordt geweigerd , bij Ons in beroep kan worden gekomen ;
dat in dit geval Gedeputeerde Staten wel hun gevoelen over
het punt in geschil aan den raad hebben medegedeeld, maar
nog geen besluit hebben genomen; en dat de wet geene bepaling inhoudt , waaruit het gemeentebestuur de bevoegdheid
zou kunnen ontleenen om van Ons eene beslissing te vragen,
zoolang Gedeputeerde Staten nog geene uitspraak hebben
gedaan;
Gezien de wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103) ;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Burgemeester en wethouders van Peize niet-ontvankelijk
te verklaren in hun tot Ons gerigt verzoek.
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 15 Junij en 30 October
1871, n°. 22 en n°. 22).
Nola. De gemeenteraad was van oordeel , dat de hoofdonderwijzer

te Peize fatsoenlijk en naar zijnen stand kan leven bij het gent
eener jaarwedde van f 520 en de inkomsten nit de kosterijgoederen ad 1 150, met vrije woning en Win, die beide zeer comfortabel zijn.
2 Junij 1871, n°. 21. (Staats-Courant n°. 143).
Besluit, waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
vereeniging tot bestrijding van het Pauperisme, te Amsterdam, worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien
als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Deze vereeniging stelt zich ten doel de bevordering der

kennis en van de toepassing der meest geschikte ,middelen ter
bestrijding van verarming en armoede te Amsterdam.
Zij tracht dit doel te bereiken:
a. door behandeling van onderwerpen , het armwezen te Amsterdam rakende ;
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b. door zich waar dit noodig blijkt in betrekking te stellen tot
de kerkelijke en burgerlijke armbesturen ;

e. door het uitgeven van drukwerken door de vereeniging daartoe
geschikt geoordeeld ;

d. door waar het noodig schijnt openbare vergaderingen, aan de
behandeling van de sub a bedoelde onderwerpen gewijd , te
beleggen of op andere wijze ter bereiking van haar doel
werkzaam te zijn.
Leden van de vereeniging zijn alien, die op voordragt van een
of meer leden in de vergadering worden aangenomen alsmede
de gedelegeerden der armbesturen, jaarlijks door elk dier besturen
ten getale van twee te benoemen.
Zij betalen eene contributie jaarlijks door de vergadering te
bepalen , het maximum van vijf gulden niet te boven gaande.
Gedelegeerden betalen geene contributie.
De leden van de nu ontbonden bijeenkomst van armbesturen

Vereeniqinq tot bestrijding van het
Amsterdam" te behooren, voor zoover zij niet

worden geacht tot de ,,

Paverisme

te

van het tegendeel doen blijken.
De overige bepalingen der statuten betreffen : de vergaderingen,
het bestuur enz.

2 Junij 1871, no. 22. (Staats-Courant n°. 136).
Besluit, waarbij de statuten der voor 29 jaren en 41
maanden aangegane vereeniging voor Christelijk schoolonderwijs te Hollum worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nola. De vereeniging heeft ten doel het bevorderen eener Christelijke opvoeding door schoolonderwijs.
Zij is zooveel mogelijk werkzaam;
a. tot het oprigten van een of meer scholen en het in stand
houden daarvan ;
b. tot opwekking van gemeen overleg en zamenwerking omtrent
al wat tot de belangen van de Christelijke school behoort.
Nieuwe leden kunnen slechts aangenomen worden op eene
algemeene vergadering van de leden der vereeniging met volstrekte meerderheid van stemmen der opgekomen leden.
De fondsen worden te zamen gebragt nit eontributien , giften ,
erflatingen , schoolgelden enz.
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De omvang en orde van onderwijs op de scholen der vereeniging , het bepalen der schoolgelden , enz. worden bij huishoudelijk
reglement geregeld.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur, de
vergadering enz.
3 Junij 1871, n°. 174.
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken ,
luidende:
Blijkens het schrijven van den Raad van bestuur van
het pensioenfonds voor burgerlijke ambtenaren, U in afschrift medegedeeld bij brief van dit Departement van den
4den October 1869 , n°. 307, zouden bij de berekening van
het pensioen voor onderwijzers bij openbare lagere scholen ,
ook de in het slot van dat schrijven aangewezen dienstjaren van voormalige ondermeesters kunnen worden medegerekend, wanneer die uit de stukken bleken of gestaafd
werden door eene verklaring van het gemeentebestuur ter
vervanging van den ontbrekende aanstelling.
.Onlangs is de vraag geopperd , hoe te handelen , wanneer
een gemeentebestuur weigeren mogt — zoo als was geschied — zoodanige verklaring af te geven.
De Raad van bestuur voornoemd hierover gehoord heeft
geantwoord , dat bijaldien van wege het gemeentebestuur geen
bewijzen van gepresteerde ondermeesters-diensten kunnen
overgelegd worden, of eenig gemeentebestuur bezwaar maakt
eene verklaring van erkenning of goedkeuring van de-dienst
af te geven, genoegen kan worden genomen met eene schriftelijke verklaring van drie of meer personen aan wie, door
den burgemeester daartoe bepaald opgeroepen , zou moeten
worden gevraagd, of zij den persoon N. N. kennen als te
hebben gefungeerd als ondermeester aan de openbare school
voor lager onderwijs te N. N. gedurende het tijdvak , hetwelk
als diensttijd wordt opgegeven.
Zoodanige getuigenis zou bekrachtigd moeten worden door
een daaronder gestelde verklaring van den burgemeester,
dat de getuigen ingezetenen zijn der gemeente , wier getuigenis als geloofwaardig wordt aangemerkt.
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De Raad van bestuur is van oordeel , dat de hier besproken diensten bij het overleggen van dusdanige bekrachtigde certificaten of verklaringen , als geldig voor pensioen
zouden kunnen toegelaten worden op grond van art. 6,
alinea a der wet op de burgerlijke pensioenen. (Zie Missive
4 October 1869, n o . 307, op bladz. 587 en volgende van
den Viji en twintigsten Jaargang van dit Handboekje).
4 Junij 4871 , no. 6. (Staats-Courant no. 144).
Besluit, waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden ,
te Amsterdam , ' worden goedgekeurd, en deze vereeniging
mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Deze vereeniging stelt zich ten doel de te Amsterdam wonende blinden zonder onderscheid van kunne of geloofsbelijdenis ,
die niet in eene der reeds bestaande inrigtingen kunnen worden
opgenomcn , in hare inrigting op te nemen , tot wering van
bedelarij , en ter voorziening in hunne stoffelijke en zedelijke
belangen.
De vereeniging tracht dit doel te bereiken door de blinden
dagelijks gedurende eenige uren in hare inrigting te verzamelen
en hen onder behoorlijke leiding, naar mate hunner geschiktheid
en aanleg, te doen onderwijzen in die kundigheden, die zij
noodig hebben om eenig werk te verrigten , terwijl hun , in
verhouding tot de door hen betoonde vlijt en ijver,, wekelijks
geldelijke belooningen zullen worden uitgekeerd.
Als leden der vereeniging kunnen door het bestuur worden aangenomen zij, die zich tot eene jaarlijksche bijdrage van vijf
gulden verbinden of eene gift van vijf en twintig gulden of meer
aan de vereeniging schenken.
De geldmiddelen worden gevonden :
a. uit jaarlijksche bijdragen ;
b. uit giften tot elk bedrag alsmede uit legatee en andere testamentaire beschikkingen ;
c. uit de opbrengst der verkochte goederen door de blinden vervaardigd.
In geval van ontbinding der vereeniging worden hare eigendommen op eene door het bestuur te bepalen wijze verdeeld

onder de blinden, die op het tijdstip der ontbinding tot de
inrigting in betrekking staan.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur, den
opzigter of directeur, belast met het toezigt op de blinden en
de leiding van het onderwijs en de werkzaamheden , het huishoudelijk reglement , enz.
5 Junij 1871,

n°.

8. (Staats-Courant n°. 165).

Besluit, waarbij de statuten der voor 29 jaren en 41
maanden aangegane vereeniging der St. Josephs-gezellenvereeniging, gevestigd te Bergen-op-Zoom, worden goedgekeurd, .en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon
wordt erkend.
Note. Het doel dezer r ereeniging is om aan de ongehuwde ambachts-

lieden te Bergen-op-Zoom, in hun vrijen tijd , waarin zij, vooral
op Zon- en feestdagen veelal gebrek hebben aan behoorlijke
spanning en steun ten goede , een Christelijk , nuttig en tevens
aangenaam verkeer met elkander te verschaffen, opdat zij voor de
gevaren waaraan zij blootstaan beveiligd , in godsdienstzin , tevredenheid en liefde voor den arbeid opgewekt , en tot gelukkige
menschen in hunnen stand gevormd mogeu worden.
De vereeniging bestaat uit een bestuur en uit medeleden ; zij
kan zich ook , ter bereiking van haar doel , in verbinding stellen
met andere vereenigingen dierzelfde strekking.
Het bestuur wordt gevormd door den mad van bestuur eu den
raad van commissarissen.
De president van het bestuur is een Katholijk priester,, gekozen
door den raad van bestuur, en benoemd door den Bisschop.
De president kiest den vice-president, die bij afwezigheid zijne
plaats bekleedt.
De leden van den raad van bestuur zijn Beene handwerksgezellen , en buiten den president minstens drie in getal. President
en leden van den raad van bestuur behooren als leden tot de
vereeniging.
De raad van commissarissen bestaat uit den Senior en de gewone commissarissen. Zij worden door de gezellen bij eenvoudige
meerderheid van stemmen gekozen.
Het enkel godsdienstig en zedelijk toezigt en bestuur , uitgeoefend in den norm van vaderlijke magt , behoort uitsluitend aan
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den president; de everige leden van het bestuur staan hem daartii
als familieraad ter zijde.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereeniging in alle
burgerlijke handelingen.
De raad van commissarissen vertegenwoordigt de leden op het
inwendig gebied der vereeniging.
Om als lid der vereeniging te worden ingeschreven moet men
zijn Katholijk , ongehuwd, ambachtsgezel , 18 jaren oud en onbesproken van gedrag.
De wekelijksche contributie voor alien die aan de vereeniging
deelnemen bedraagt vijf cents , of zooveel als door den raad van
bestuur bepaald wordt.
Als contribuerend lid der vereeniging kan worden ingeschreven,
ieder die het goede doel der vereeniging wenscht te bevorderen
en daarvoor eene door den raad van bestuur te bepalen contributie
voldoet.
Gezellen vieren plegtig den feestdag van den beschermheilige
(19 Maart) der vereeniging. Huisselijke feesten zijn : de patroondag van den president en de dag der oprigting van de vereeniging
(25 December 1867).
De gewone bijeenkomsten der gezellen hebben plaats in het door
den raad van bestuur ingerigte en aangewezen locaal.
Aan de leden is bij het inkomen en heengaan, de groet voorgeschreven : God zegene het eerzaani handwerk" Het antwoord
luidt : God zegene het".
Op de bijeenkomsten zal aan de gezellen gelegenheid gegeven
worden, om zich onder de leiding van het bestuur verder in hunnen
stand godsdienstig en wetenschappelijk te vormen en nuttig bezig
te houden; tevens zullen er middelen aanwezig zijn om hun eene
aangename uitspanning te bezorgen.
Middelen om de bijeenkomsteu aan het doel der vereeniging te
laten beantwoorden , zijn, behalve vriendschappelijke omgang , onder
anderen het lezen van nuttige boeken en tijdschriften, het beoefenen
van het hand- en bouwkundig teekenen, het vocaal- en instrumentaal
muziek ,. het houden van voordragten , met een woord zoodanige
oefeningen die tot vorming van geest en hart kunnen bijdragen.
Alle de leden worden ten sterkste aangemaand zoo mogelijk de
uitvaart en begrafenis van een afgestorven lid bij te wotien.
De overige bepalingen der uitvoerige statuten betreffen : het bestuur, de commissarissen, de leden, de bijeenkomsten, enz.
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6 Junij 1871, no. 102.
Missive van den Minister van Justitie aan den Commissaris
des Konings in de provincie Utrecht , luidende :
Het bestuur der afdeeling « Mont foort, van het Nederlandsche Genootschap tot zedelijke verbetering der Gevangenen , heeft zich, bij nevensgaand verzoekschrift en bijlage,
tot den Koning gewend, om magtiging te erlangen tot aanvaarding van een legaat groot f 500, aan de zedelijke verbetering der jeugdige vrouwelijke gevangenen , thans gevestigd te Montfoort, besproken door A.
Ik verzoek U Hoog Edel Gestrenge aan voormeld bestuur,
onder wederuitreiking van het overgelegd extract-testament
te kennen te willen geven, dat, aangezien bedoeld genootschap, noch eene openbare instelling is, noch een godsdieustig gesticht, en ook niet behoort tot de kerken of armeninrigtingen , het bestuur, volgens art. 947 Burgerlijk Wetboek ,
geene magtiging des Konings behoeft tot het aanvaarden van
legaten of andere testamentaire makingen.
Het zal mij aangenaam zijn het verzoekschrift, na gemaakt
gebruik , te mogen terug ontvangen. (Zie Beschikkingen 4
Maart, 3 Julij en 25 October 1871, no. 114, 122 en 80,
alsmede Missive 27 December 1871, no. 409).
6. Junij 1871.
Vonnis van de Arrondissements-regtbank te Amsterdam,
waarbij in jure is overwogen :
dat tusschen partijen vaststaat , dat de kerkvoogden der
Hervormde gemeente Huizen , die als zoodanig opl October
1869 (tengevolge van het vervallen verklaren , bij de Koninklijke besluiten van 9 Februarij 1866 (Staatsblad n°. 10) en
3 Februarij 1869 (Staatsblad n°. 20) van alle besluiten,
verordeningen en reglementen, die betrekking hadden op
bet beheer der goederen en fondsen van de Hervormde gemeenten) moesten aftreden , de stembevoegde leden hebben opgeroepen ter verkiezing van tien notabelen; dat er eene stemming heeft plaats gehad, gevolgd door eene herstemming
op 20 Februarij en eene derde stemming 27 Maart 1869;
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dat tegen die verkiezingen geene bezwaren zijn gem.aakt ;
dat de benoemde notabelen hunne benoeming hebben aangenomen en op 5 Junij 1869 de beide volgende vragen aan
de stembevoegden ter beantwoording hebben voorgelegth
1°. Wilt gij , dat de door de gemeente 'nieuw benoemde
notabelen en de nog te verkiezen kerkvoogden hunne werkzaamheden als zoodanig zullen uitvoeren onder den naam
van een eigen beheer?
2°. Of verkiest gij hun beheer gesteld onder een algemeen
toezigt, zooals dit door het Algerneen Collegie van toezigt
bij zijn besluit van 12 October 1868 is vastgesteld?
dat bij de stemming met overgroote meerderheid de eerste
vraag bevestigend, de tweede ontkennend is beantwoord ;
dat partijen verder ook daarin overeenstemmen, dat de
bedoelde notabelen vijf kerkvoogden hebben benoemd; dat
door deze een reglement van beheer is ontworpen; dat dit
reglement, op 23 October 1869 in stemming gebragt , verworpen is, en dat de kerkvoogden daarop voor hunne betrekking hebben bedankt en afgetreden zijn ;
dat evenzeer voor erkend moet worden gehouden, dat de
meergemelde notabelen daarop de gedaagden tot kerkvoogden
hebben benoemd; dat deze die benoeming aangenornen, het
beheer over de goederen en fondsen der gemeente van de
met 'I October 1869 fungerende kerkvoogden overgenomen
en na dien tijd dat beheer steeds behouden hebben;
dat in de laatste plaats daarover geen verschil bestaat,
dat, na de vergadering van 28 Augustus 1870, waarin de
gedaagden het reglement voor het beheer der kerkelijke
goederen en fondsen bij de Hervormde gemeenten in Nederland ter tafel hebben gebragt, en, de verwerping van dat
reglement, vier stembevoegde leden eene oproeping hebben
gedaan , om op 8 October 1870 ten huize van K. te Huizen
te verschijnen, ten einde :
1°. op nieuw zich te verklaren , of men bleef verlangen
een eigen beheer der kerkgoederen en fondsen; en
2°. zoo ja , te benoemen vijf personen, aan wie men dat
beheer wenschte toe te vertrouwen , en die dat beheer van
29
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de vroegere kerkvoogden of feitelijk beheer voerenden zouden overnemen?
dat in die bijeenkomst de groote meerderheid zich voor
vrij beheer heeft verklaard en tot beheerders de eischers
benoemd zijn ;
dat, nu deze feiten vaststaan, te onderzoeken valt , in
verband tot de grOnden, door de eischers tot staving van
hunne qualiteit en de regtmatigheid hunner vordering aangevoerd :
1°. of de benoeming der gedaagden tot kerkvoogden wettig
of onwettig is geweest ?
2°. of de benoeming der eischers tot dezelfde betrekking,
waarmede, indien de eerste vraag toestemmend wordt beantwoord , het ontslag der gedaagden van zelf verbonden
is, wettig of onwettig is geweest?
Overwegende ad Ium : dat de eischers de wettigheid van
de benoeming der gedaagden tot kerkvoogden hebben bestreden op drie gronden ;
dat in de eerste plaats is gezegd, dat, toen het reglement,
door de voorgangers der gedaagden ontworpen , afgekeurd
was, en zij uit dien hoofde afgetreden waren , ook de notabelen bedankt hebben, en dat deze, door hun openlijk aangekondigd besluit om of te treden, hun mandaat hebben
neergelegd en dat niet weder eigendunkelijk konden opvatten ; dat echter dat feit, door de gedaagden ten stelligste
ontkend, niet bewezen is en integendeel door den loop der
gebeurtenissen wordt gelogenstraft ;
dat de tweede grond, waarop de wettigheid van de benoeming der gedaagden is tegengesproken , daarin bestaat ,
dat het oorspronkelijk mandaat der notabelen zich niet
verder uitstrekte dan om voor eens kerkvoogden te kiezen ,
rnaar niet om als een definitief en blijvend collegie in de
vacatures van kerkvoogden te blijven voorzien ;
dat ook dit feit niet is bewezen ; dat het buitendien niet
aangaat, juist omdat er geen reglement op het beheer der
kerkelijke goederen en fondsen was vastgesteld, het mandaat der notabelen in dien zin te beperken ; dat niet is
beweercl , dat notabelen na de benoeming van de voorgangers
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der gedaagden van den hun opgedragen last tot verkiezing
van kerkvoogden ontheven waren , en dat derhalve , zoolang
dit het geval niet was, volgens de bepaling van art. 1857
B. W., op notabelen de verpligting rustte hunnen last te
volvoeren , en zij in de plaats van de kerkvoogden , die bedankt hadden anderen behoorden te benoemen;
dat ook de laatste grond , tegen de wettigheid van de
benoeming der gedaagden aangevoerd , onjuist is ; dat toch
de eischers het aftreden van drie notabelen afleiden uit
Dunne aanneming van de betrekking van kerkvoogden,
welke betrekkingen , volgens het gevoelen der eischers,
onvereenigbaar zijn ;
dat evenwel die onvereenigbaarheid in de gemeente Huizen ,
althans destijds , wettelijk niet bestond , daar niet blijkt , dat
de gemeenteleden daartoe besloten hadden en het besluit van
het Algemeen Collegie van toezigt , van 12 October 1868
geene verbindende kracht had, zoodat het niet aangaat zich
op een kerkregt te beroepen op een oogenblik , dat, wegens
het afschaffen van bestaande bepalingen, juist over de beginselen van eene nieuwe organisatie moest worden beslist ;
dat integendeel nu door geen enkel lid der gemeente daartegen is geprotesteerd, de vereenigbaarheid moet worden
aangenomen , tot dat nadere bepalingen daaromtrent zouden
worden gemaakt ;
dat evenwel , gesteld, dat de bovenstaande bezwaren gegrond en de feiten , waarop zij steunen , bewezen waren ,
dan nog de benoeming van de gedaagden tot kerkvoogden
niet als onwettig kan worden aangemerkt : 4°. omdat niet
blijkt , dat daartegen toen of later is geprotesteerd; 2°. omdat de stembevoegden , op 28 Augustus 1870 deelnemende
aan de behandeling N an de voordragt, door den eersteR gedaagde , zooals de eischers .erkennen , als president-kerkvoogd
voorgelegd , volgens art. 1693 B. W. verondersteld moeten worden de qualiteit van de gedaagden erkend en daarin berust
te hebben , hetgeeri te meer klemt , wanneer men in aanmerking neemt , dat de verwerping van die voordragt, zooals
door de eischers is gezegd, hoofdzakelijk strekken- moest ,
om aan de gedaagden een bewijs van afkeuring hunner
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handelingen te geven , welke kastijding zin noch beteekenis
zou hebben , zoo niet de vergadering de gedaagden in hunne
qualiteit had willen treffen ;
Overwegende ad H um , dat nit de vorenstaande overwegingen volgt:
dat de Hervormde gemeente te Huizen, wat betreft het
beheer van hare kerkelijke goederen , nadat besloten was
dit te voeren onder den naam van eigen beheer , en nadat
notabelen en kerkvoogden benoemd waren, een zedelijk
ligchaam vormde, dat behoorlijk onder een zelfstandig bestuur georganiseerd was , doch waaraan voor alsnog eigene
instellingen, Overeenkomsten en reglementen ontbraken ;
dat de regten en verpligtingen der leden derhalve, volgens
art. '1697 B W. geregeld worden naar de bepalingen van
den tienden titel van het derde boek van het Burgerlijk
Wetboek ;
dat in dien titel wel voorkomt de bepaling, dat de bestuurders verpligt zijn om aan de gezamenlijke, leden rekening
en verantwoording of te leggen, en zelfs dat ieder lid bevoegd is hen daartoe in regten op te roepen, maar niet dat
ieder lid het refit zou hebben om, op den tijd en wijze als
hem het meest gelegen komt , vergaderingen uit te schrijven en
besluiten aan zijne medeleden ter stemming voor te dragen ;
dat integendeel de pligt , om zoodanige vergaderingen voor
te bereiden en te leiden , behoort tot die werkzaamheden,
van wier persoonlijke uitvoering de leden door het feit
zelf, dat zij een bestuur gekozen hebben, geacht moeten
worden afstand te hebben gedaan, om ze in het belang der
goede orde en geregelde afdoening van zaken aan dat bestuur toe te vertrouwen; dat derbalve de oproeping, door
vier stemgeregtigde leden, zonder medewerking of voorkennis van het bestaande bestuur gedaan, om op zekeren
dag ten huize van zekeren K. te komen, onwettig was in
dien zin, dat de overige leden niet verpligt waren daaraan
gevolg te geven ; dat de besluiten, diAr genomen, voor hen,
die daartoe niet hebben medegewerkt, niet verbindend
kunnen geacht worden, en dat de opgekomen leden niet
bevoegd waren om in naam van het geheele zedelijke lig-
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chaam te handelen en nieuwe kerkvoogden in de plaats
der bestaanden te kiezen;
dat hiertegen door de eischers is aangevoerd, dat er toch
gevallen denkbaar zijn, waarin eene vergadering door individuele leden op wettige wijze moet kunnen zamengeroepen
worden, b.v. ingeval van ontstentenis der bestuurders , en
dat, indien men in deze eene uitzondering aanneemt, het
geoorloofd schijnt verder te gaan en ook nog andere aan
te nemen;
dat dit, voor zoover het aangehaalde voorbeeld betreft ,
natuurlijk juist is; maar niets tegen de vorenstaande overwegingen bewijst, omdat , waar geen bestuur is, of waar
het vroegere bestuur is afgetreden of ontbonden , er ook
van geen in het algemeen belang aan dit bestuur toevertrouwd mandaat sprake kan zijn;
dat, wat de verder bedoelde uitbreidingen aangaat , thans
niet behoeft. te worden onderzocht , of in abstracto de
mogelijkheid daarvan kan worden aangenomen , omdat , wat
daarvan moge zijn', in alien gevalle in case geene noodzakelijkheid tot zoodanigen maatregel bestond ;
dat toch de gedaagden zoo weinig nalatig of weigerachtig
waren om aan de leden de gelegenheid te geven van op
wettige en regelmatige wijze van hunne bedoeling te doen
blijken, dat zij nog op 28 Augustus '1870, en dus weinige
weken , voor de vergadering ten huize van K., een nieuw
reglement aan de goedkeuring der leden hadden onderworpen ; en er dan ook niet 66n feit is aangevoerd, waaruit
van de zijde der gedaagden de toeleg zou kunnen worden
afgeleid om de meerderheid der leden te verhinderen een
reglement in haren geest vast te stellen , en dus van zelf
tot de benoeming van andere kerkvoogden te geraken ;
dat toch zoodanige toeleg niet blijkt uit de omstandigheid , dat het bovenbedoelde door hen voorgedragen reglement zoude zijn geweest het algemeen reglement op het
beheer der kerkelijke goederen en fondsen , gemaakt door
het Aigemeen Coliegie van toezigt;
dat daaromtrent teregt is opgemerkt , dat de gedaagden
allezins het regt hadden om de intrekking van een besluit
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in overweging te geven, wat , naar hun gevoelen , met het
belang der gemeente in strijd was , en dat door die voordragt de regten der gemeente in geen enkel opzigt werden
verkort , hetgeen alleen dan het geval zou zijn geweest , indien
de gedaagden, ingevolge art. 15 van het besluit van het
Algemeen Gollegie van toezigt van 12 October 1868 , tot de
benoeming waren overgegaan van een afgevaardigde voor
de provinciale kiesvergadering , hetgeen evenwel niet beweerd is en ook niet is geschied ;
dat de eischers mitsdien niet kunnen gerekend worden op
wettige wijze tot kerkvoogden der gemeente Huizen benoemd
te zijn, en het door de gedaagden aangeboden bewijs, dat
onbevoegde personen aan de stemming daarover hebben
deel genomen , dus als overbodig behoort te worden afgewezen ;
Gezien, behalve de aangehaalde artikelen , art. 56 Burgerlijke Regtsvordering;
Verleend aan partijen acte, waarvan acte is gevraagd;
Passeert het door partijen nader aangeboden bewijs;
Verklaart de eischers niet ontvankelijk in hunne vordering
en veroordeelt hen in de kosten. (Zie Arrest 27 Junij 1871
alsook de Vonnissen van 8 Maart en 14 Augustus 1871).
6 Junij 1871.
Vonnis van de Arrondissements Regtbank te Nijmegen,
luidende:
Gehoord partijen :
Overwegende in regten:
0., dat eischers bij pleidooi hebben beweerd, dat bij het
instellen dezer vordering, de gehypothekeerde goederen wel
verkocht , maar nog niet overgeschreven waren, en dat gedaagde (B. A. V. priester en pastoor te Bemrnel) geen bewijs van bet tegendeel heeft geleverd; dat intusschen, wat
hiervan ook zijn moge , het hier geldt de exceptie non tibi
adversus me competit actio; en dat zoodanige exceptie bij
conclusie en niet bij pleidooi moet worden voorgesteld , zoodat reeds daarom het eerst bij pleidooi opgeworpen middel
van niet-ontvankelijkheid zal moeten worden voorbijgegaan;
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0., met betrekking tot het middel van niet-ontvankelijkheld, bij conclusie voorgesteld, dat dit middel hierop nederkomt , dat de beweerde simulatie in de dagvaarding niet
enkel als motief had moeten zijn vermeld , maar dat buitendien in bet dictum had moeten zijn gevraagd ,eene sententia
declaratoria dier simulatie , en ten gevolge van dien de
nietigheid der acte constaterende , dat het intusschen bier
niet geldt de nietigheid, waarvan gesproken wordt in de
artt. 1485 vlg. Burgerlijk Wetboek , maar de quaestie over
de al of niet bestaanbaarheid eener overeenkomst die op
grond van simulatie wordt bestreden ; terwijl, eindelijk geene
enkele aannemelijke reden denkbaar is , waarom eischers,
die niet eens bij reconventie tot betaling van kapitaal en
renten zijn aangesproken , niet zouden vermogen te vragen
datgeen waarbij zij op den oogenblik alleen belang hebben,
dat is doorhaling der inschrijving, welke aan de vrije levering
der door hen verkochte goederen in den weg staat :
0., met betrekking tot de zaak zelve, dat de bekentenis
van gedaagde is onsplitsbaar,, zoo lang uit die bekentenis
zelve de onjuistheid der voorstelling niet blijkt ; dat van
den anderen kant de notariele acte in geschil niet van
valschheid is beticht ; en dat bijgevolg in dit gelling, waar
geen ander bewijs wordt bijgebragt, bij de beantwoording
der vraag : quid actum sit uitsluitend tot grondslag zullen
moeten worden genomen de antwoorden, door gedaagde
gegeven, in verband met de notariele acte;
0., dat , dit zoo zijnde , bier in facto zal moeten worden
aangenomen, dat wijlen jufvrouw L., voornemens zijnde
aan de Roomsch Katholijke parochie te Bemmel eene som
van i 40,000 te verzekeren tot het daarstellen van eene
bewaar-, dag-, naai- en breischool , voornamelijk voor arme
kinderen , van dit Naar voornemen kennis heeft gegeven aan
haren pastoor, dezen gedaagde; dat gedaagde daarop bij een
derde , door hem niet genoemden persoon , effecten is gaan
leenen , en deze , naar den koers van den dag berekend, met
munt- of bankpapier tot een gezamenlijke bedrag van f 10,000,
op 10 Mei 4864 aan jufvrouw L., in tegenwoordigheid van
den notaris en de getuigen, heeft toegeteld en overgegeven ,
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waarop jufvrouw L. verklaard heeft j 40,000 ter leen te
hebben opgenomen bij den gedaagde in prive;
dat gedaagde daarop (doch nu, zooals hij beweert , in zijne
qualiteit van president van het Roomsch Katholijk parochiaal
kerkbestuur te Bemmel) de effecten en overige geldwaarden
van jufvrouw L. heeft teruggenomen , en vervolgens de effecten
weer heeft teruggegeven aan den derden persoon, van wien hij
die had geleend; dat er geen renten zijn betaald en gedaagde,
in 1866 in een proces betrokken zijnde , de inschrijving heeft
laten doorhalen, omdat , zooals namens hem bij pleidooi is
toegelicht , hij verpligt was te waken, dat de fondsen niet
werden onttrokken aan hunne liefdadige bestemining ;
0. , dat gedaagde , bij zijn juridische appreciatie dier elkander
opvolgende feiten , drie verschillende regtspersonen in het
spel ziet , daarbij den regel toepassende : tot personae quod

qualitates;
40. deze gedaagde in prive als geldschieter ; 2°. jufvrouw L.
als geldopneemster en als donatrice tevens ; eindelijk 30. de
Roomsch Katholijke parochie te Bemmel, vertegenwoordigd
door den president van het kerkbestuur als begiftigde ; terwijl
gedaagde verder,, geheel in overeenstemming hiermede , hier
twee geheel van elkander onderscheiden regtshandelingen
aanneemt:
4°. een mutuum , geperfecteerd door de overgifte der geldswaarden aan jufvrouw L., en 20. eene schenking van hand
tot hand, bij art. 4724 Burgerlijk Wetboek bedoeld, waarbij
geen acte en (volgens het gepleite voor gedaagde) ook geen
Koninklijke goedkeuring, bedoeld bij art. 4717 Burgerlijk
Wetboek, noodig is;
0. , ten opzigte van het eerste gedeelte dier beschouwing,
dat, volgens art. 4 van het reglement voor de parochiale
kerkbesturen , zoo in het Aartsbisdom van Utrecht (waartoe
Bemmel behoort) als in het Bisdom van 's Hertogenbosch,
goedgekeurd , krachtens art. I der wet van 40 September
4853, (Staatsblad n°. 402) , bij Koninklijk besluit van
34 Mei 4854, de tijdelijke pastoor of zijn plaatsvervanger
wel voortdurend en van regtswege voorzitter is van het kerkbestuur; doch dat dit reglement bepaald aanwijst wat de
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pastoor alleen, en wat hij te verrigten heeft met de kerkmeesters, die, volgens de artikelen 3 en 5, met hem het kerkbestuur uitmaken ; dat nu, volgens de artikelen 19 en 20,
het aannemen van schenkingen of fondatien niet behoort tot
de bevoegdheid van den pastoor alleen, maar van het kerkbestuur, en dat zelfs, volgens art. 20 , het kerkbestuur daartoe
onbevoegd is , zonder schriftelijk verlof van den Aartsbisschop.
0. , dat deze bepalingen niet te rijmen zijn met de bewering des gedaagden, dat hij bij het aannemen der schenking
gehandeld zou hebben als president van het kerkbestuur,
nademaal daartoe noodig ware geweest een besluit van dat
collegie, schriftelijk goedgekeurd door opgenoemden kerkvoogd, in welk geval dan ook de geschonken effecten hadden moeten zijn gekomen ten bate van de kerkekas en gedeponeerd op de plaats, daarvoor bij art. 25 van het reglement
aangewezen , terwijl ze nu aan den eigenaar zijn teruggegeven;
0., dat hier evenmin eene tweeledige regtshandeling aan
te nemen is, nademaal het hier vaststaat , dat de effecten
het eigendom waren gebleven van een ander, waarmede in
strijd is :
1°. het begrip van mutuum, wat de bedoeling veronderstelt om het geleende tot het eigendom te maken van hem,
die ter leen ontvangt (art. 1792 Burgerlijk Wetboek) , en 2°.
met dat eener ernstig gemeende schenking, hoedanige zeer
zeker niet aanwezig is, waar de schenker weet, dat hij de
zaak niet mag wegschenken ; de begiftigde dat hij ze niet
mag aannemen, omdat ze het eigendom is van een ander;
0., dat het hier gebeurde alzoo met geen mogelijkheid
kan wezen wat gedaagde zegt daarin te zien, maar dat veeleer
de handelingen van gedaagde in verband met elkander moeten
worden beschouwd en, als een actus continuus , een in doel
en strekking moeten worden beoordeeld;
0., dat wanneer men de zaak, zoo opgevat, in het voor
den gedaagde meest voordeelige licht plaatst , en alzoo daarin
niet wil zien eene bij art. 1703 gewraakte donatio mortis
causa, waartoe het niet-betalen van renten en het niet gebruik maken van de onherroepelijke volmagt tot verkoop ,
bij de acte verleend , zou kunnen doen besluiten, — dan
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nog niets antlers is aan te nemen dan eene donatio inter
vivos, aan de Roomsch Katholijke parochie door jufvrouw L.
gedaan van eene door hypotheek verzekerde in-schuld, op
haar zelve invorderbaar eerst bij haar overlijden , alzoo van
eene onligchamelijke zaak ;
0. intusschen, dat zulk eene schenking, volgens de artt.
1717 en 1720, alleen dan eenig gevolg hebben kan, wanneer 1°. de Koning magtiging heeft verleend om de gift
aan te nemen , en 2.. die aanneming heeft plaats gehad,
hetzij door den begiftigde zelven (in case de kerkelijke gemeente , vertegenwoordigd door het parochiaal kerkbestuur),
hetzij door iemand, daartoe bij authentieke acte door het
bestuur gemagtigd;
0., dat die voorschriften van openbare orde zijn en niet
mogen worden vervangen door handelingen, die zoo als
hier het geval is, het kenmerk dragen, dat men ze heeft
willen eluderen ;
0. , dat uit het bovenstaande volgt, dat die handelingen ,
waarvan de acte in geschil slechts een schakel is, geen
waarde hoegenaamd kunnen hebben voor den regter,, zoodat de hier bestreden inschrijving, bij gebreke eener regtsgeldige schuld-oorzaak , als onregtmatig , en de eisch tot doorhaling als in regten gegrond zal moeten worden aangemerkt ;
En, op deze gronden regt doende:
Gezien art. 56 Burgerlijke Regtsvordering;
Voorbijgaande de exceptie van niet ontvankelijkheid door
gedaagde voor het eerst bij pleidooi voorgesteld ;
Verklaart eischers ontvankelijk en gegrond in hunne
vordering ;
Veroordeelt mitsdien gedaagde om, binnen acht dagen na
beteekening van dit vonnis, bij notariêle acte, in den vorm
der wet , toe te stemmen in de doorhaling van de boven
aangeduide hypothecaire inschrijving, en die acte aan de
eischers uit te reiken ;
Verstaat , dat, bij gebreke daarvan, de betrokken hypotheekbewaarder gemagtigd en gehouden zal zijn die doorhaling
krachtens dit vonnis te bewerkstelligen ;
Veroordeelt gedaagde in de kosten van het regtsgeding.
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15 Junij 1871, n°. 22.
Besluit, luidende:
Beschikkende op een adres van den raad der gemeente
Apeldoorn , bij Ons in beroep komende van een besluit van
Gedeputeerde Staten van Gelderland van 6 December '1870,
n°. 68 , waarbij deze hunne goedkeuring hebben geweigerd
op de door dien gemeenteraad den Aden Augustus bevorens
vastgestelde regeling der onderwijzers-jaarwedden voor de
openbare lagere scholen in die gemeente;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord , advies van 31 Mei 1871 , n°. 27;
Op de voordragt van Onzen Minister van Staat en van
Binnenlandsche Zaken van 9 Junij 1871, n°. '197, 5de
Afdeeling;
Overwegende:
dat Gedeputeerde Staten van Gelderland aan de bedoelde
regeling hunne goedkeuring hebben onthouden , omdat daarbij
bijna alle de jaarwedden der in het vervolg te benoemen
onderwijzers tot een minder bedrag zijn vastgesteld dan door
de tegenwoordige aan inkomsten wordt genoten, en dat zelfs
door de bepaling, bij wijze van overgangsmaatregel voor de
tegenwoordige onderwijzers gemaakt , die van de scholen
n°. 3, 5 en 9 aanzienlijk in hunne inkomsten worden beperkt ;
dat van eene vermindering der onderwijzers-jaarwedden,
bij het algemeen streven om die te verbeteren , niets dan
schade voor het onderwijs is te voorzien, en dat noch voor
de vermindering noch voor de beperking, afdoende gronden
zijn bijgebragt ;
dat inderdaad de inkomsten, zoo als zij in het jaar 1870
door de onderwijzers aan de openbare lagere scholen in de
gemeente Apeldoorn zijn genoten, veeleer matig dan ruim
zijn te noemen;
dat er geene reden is aangevoerd noch te vinden om die
voor het vervolg te verminderen ;
dat het denkbeeld van den gemeenteraad, dat aan den
onderwijzer geene hoogere inkomsten moeten worden toegelegd dan noodig zijn om hem in staat te stellen in zijn
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stand te leven, en dat moet worden verhoed , dat hij zich
boven zijn stand verheffe , in deze niet in aanmerking
behoeft te komen , vermits bij het tegenwoordig bedrag hunner
inkomsten, de onderwijzers, ook naar het oordeel der plaatselijke schoolcommissie, nog moeite hebben om met zuinigheid en een goed beheer hunner zaken , in de behoeften
van zich en hun gezin te voorzien ;
Gezien art. '13 der wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad
no . 103) tot regeling van het lager onderwijs ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
met handhaving van bovengemeld besluit van Gedeputeerde
Staten van Gelderland, de daartegen door den gemeenteraad
van Apeldoorn ingebragte -bezwaren te verklaren ongegrond ;
Onze Minister van Staat en 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 21 Mei en
30 October 1871, no. 22 en no. 22).
Nota. De onderwijzers der verschillende openbare scholen te Apeldoorn
genoten, behalve hunne jaarwedde, een bedrag van 2 gulden voor
ieder kind boven zeker,, voor elke school verschillend getal , vermeld op de lijst der voor hunne school ingeschrevenen.
Ter vermijding der bezwaren , waartoe deze wijze van berekening aanleiding gaf, had de gemeenteraad gemeend de jaarwedden op nieuw te moeten regelen en te bepalen op eene
vaste som met 15 percent der schoolgelden van de school,
onder elks toezigt gesteld , mitsgaders vrije woning , of eene
toelage daarvoor.
De vaste som der jaarwedde werd bepaald op : 2 a 1 600, —
5 a f 500 , — 1 h i 450 , — 2 h f 400 en 1 h i 350.
Hierdoor werd het inkomen der hoofdonderwijzers, in meerdere
of mindere mate, lager dan tot dus ver door hen genoten was,
doordien de 15 percent der schoolgelden, minder dan de toelage
van 2 gulden per kind zou opleveren en niet weinige kinderen ,
die kosteloos onderwijs ontvangen , geen schoolgeld betalen en
alzoo aan de hoofdonderwijzers geene toelage meer zouden
aanbrengen.
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18 Junij 1871, n°. 14. (Staats-Courant n°. 155).
Besluit , waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
huip-vereeniging voor Gereformeerd Sehoolonderivijs te
Biggekerke worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Doze vereeniging grondt zich op de onveranderlijke waarheden

„ door Gods Woord geopenbaard en in de belijdenisschriften der
„ Gereformeerde Kerk uitgedrukt. " Zij gnat overigens uit van
dezelfde beginselen , Welke vervat zijn in het algemeen reglement
van de Hoofdvereeniging voor Gereformeerd schoolonderwijs , erkend
bij Koninklijk besluit van den 20sten December 1868 , n°. 13.
Zij traeht zooveel mogelijk werkzaam te zijn :
a. tot ondersteuning der Hoofd-vereeniging door geldelijke bijdragen;
b. tot oprigting van een of meer ,Christelijke scholen ;
c. ter opwekking van algemeene zamenwerking omtrent al wat
tot plaatselijke en algemeene belangen van Gereformeerd schoolonderwijs behoort.
Ter bereiking van het doel zal men :
a. het ledental der Hoofdvereeniging trachten te vermeerderen ;
b. door giften in eens en terugkeerende bijdragen een fonds zoeken
te verkrijgen tot oprigting eener school;
a. door het houden van vergaderingen de belangen van het onderwijs bespreken en behartigen.
Leden zijn zij , die eene contributie van minstens twee gulden
voor de Hoofdvereeniging bijdragen, en door onderteekening
instemming betuigen met den bovengemelden grondsiag.
De gebouwen der hulpvereeniging mogen tot geene kerkdienst
worden gebruikt dan met toestemming van 213de harer leden.
De overige bepalingen der statuten betreffen ; het bestuur,, de
fondsen, de hoofd- en hulponderwijzers , de algemeene verga.
dering , enz.
19 Junij 1871 (Staatsblad no . 58).
vet, houdende definitieve vaststelling van het VIERDE
(Departernent van Juslitie) der Staatsbegrooting
voor het dienstjaar 1871. (Zie wet 31 December 1870
(Staatsblad n°. 240) en de daarbij geplaatste Nota op bladz.
HOOFDSTUK
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677 en volgende van den zes en twintigsten Jaargang van
dit Handboekje).
Nota. In het VOORLOOPIG VERSLAG der TWEEDE KAMER van de

Staten-Gcneraal , betreffende het ontwerp der voormelde wet ,
wordt, voor zoo veel de ZAKEN van de EEREDIENST aangaat,
het volgende aangetroffen
§ 5. Vruchteloos had men in het Staatsblad gezocht het
Koninklijk besluit van 20 November 1870, houdende intrekking
der besluiten van den Souvereinen Vorst van 10 October 1814 ,
de Koninklijke besluiten van 10 September 1815, 1 Julij 1816
en 19 Junij 1816 , waarbij de provinciale besturen waren gemagtigd om te beschikken op de verzoeken van kerk- en armbesturen
tot het verrigten van onderscheidene burgerregtelijke handelingen.
Alsnog wenschte men den tekst van dat besluit te leeren kennen.
§ 6. Is ook deze Regering voornemens in te trekkers de verschillende verordeningen van Franschen oorsprong , betrekkelijk
het kerkfabriekwezen , bepaaldelijk van de decreten van 30 December
1809 , 16 Julij 1810 en van andere daarmede zamenhangende
voorschriften ? zoo ja , in welken stand bevindt zich het gemeen
overleg met de Gedeputeerde Staten van Limburg en Zeeland ,
waarvan 's Ministers ambtsvoorganger gewaagde ?
De MEMORIE van BEANTWOORDING bevat , omtrent de twee
voorschreven punten , het volgende ;
§ 5. Het Koninklijk besluit van 24 November 1870 , n°. 16 ,
waarvan, ter voldoening aan het geuit verlangen , een afschrift
wordt overgelegd , is niet in het Staatsblad opgenomen , omdat
dit evenmin het geval is geweest met de vier daarbij ingetrokken
besluiten.
§ 6. Een ontwerp van v et tot intrekking van het advies van
den Staatsraad van 31 December 1808 (Bulletin des lois n°. 221)
en van het daarop gevolgd decreet van 16 Julij 1810 (Bulletin
des lois n°. 302) , zal eerstdaags worden ingediend. De intrekking van het decreet van 30 December 1809 (Bulletin des lois
van 1810 , n°. 303) , maakt sedert • de maand Junij des vorigen
jaars een onderwerp van briefwisseling nit met de collegian van
Gedeputeerde Staten van Zeeland en Limburg, waarvan het eerste
reeds zijne beschouwingen , met een voor de afschaffing gunstig
advies, heeft medegedeeld. Een definitief antwoord van Gede-
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puteerde Staten van Limburg is nog niet ingekomen , maar kan,
nadat daarop onlangs door den ondergeteekende is aangedrongen ,
binnen kort worden te gemoet gezien.

Het in § 5 bedoelde besluit van den 24sten November 1870 ,
n°. 16 , is opgenomen in den zes- en twantigsten Jaargany van
dit Handboekje , bladz. 628.
De wet, houdende intrekking van het advies van den Staatsraad
van 31 December 1808 en het daarop gevolgd decreet van
16 Julij 1810, waarvan hierboven in § 6 sprake is, viudt men
hierna in dezen jaargang , onder dagtcekening van 24 Julij 1871
(Staatsblad n°. 90).

In de zitting van de TWEEDE KAMER der Staten-Generaal van
6 Mei 1871 , werden de algemeene beraadslagingen over het
VIERDE HOOFDSTUK der staatsbegrooting voor het dienstjaar 1871
geopend. Daarbij werden de bedenkingen , door sommige leden ,
in betrekking tot de zaken van de Roomsch Katholijke Eeredienst
in het midden gebragt , door den Minister van Justitie , in voege
als volgt beantwoord.
„De heer Heildenrijek heeft geprotesteerd tegen hetgeen bij
„het bekende besluit van 29 October 1870 (Staatsblad n°.173)
„ is vastgesteld , en daaraan hebben zich de heeren van Nispen
,, van Sevenaar en de Bieberstein aangesloten.
, Ik geloof niet , dat het wenschelijk zou zijn deze zaak,
„ die een fait accompli geworden is , thans op nieuw ter sprake
,, te brengen. De zaak is afgedaan en niet meer aan de orde. Ik
„ kan het mij zeer goed verklaren , dat de geachte sprekers van
„ hun standpunt nu nog hun gevoelen over dat besluit hebben
, geuit. Ik wensch van mijne zijde bij deze gelegenheid alleen
,, te verklaren , dat mijne zienswijze omtrent de scheiding van
„Keck en Staat Beene andere is dan die ik onlangs hoorde nit,, spreken door een zeer geacht lid der Eerste Kamer (den heer
,
,, Duijmaer van Twist).
„ Ik heb mij reeds v66r vele jaren in deze vergadering doen
„ kennen als een voorstander van de scheiding van Kerk en
„ Staat; doch ik wenschte nooit dat mijne meening daaromtrent
, anders wierd opgevat en worde opgevat dan in dien zin , dat
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„ de Staat voor alle kerkgenootschappen dezelfde moet zijn, en
„ dat de Kerk zich vrij bewege in den Staat.
,, Het voorstaan van de scheiding van Kerk en Staat brengt
, geene onverschilligheid omtrent een zoo aangelegen onderwerp
„ merle. Ik heb de levendige overtuiging, dat de Staat belang
„ heeft bij den godsdienstzin der burgers, en dat een godsdienstig
„ leven onder zijn burgers worde ontwikkeld en aangekweekt ,
,, dat behoort de taak der kerkgenootschapoen te zijn. Daarom is
„ het, naar mijne overtuiging, geene on.verschillige zaak voor
,, den Staat, dat de kerkgenootschappen bloeijen ; en gaarne wil
, ik de verzekering geven , dat ik , voor zoover thans op mij de
„ taak rust, de aangelegenheden der Eerediensten naar de daar,, omtrent bestaande wettelijke bepalingen voor to staan en te
, behartigen , het hooge gewigt van de zaak niet uit het oog zal
,, verliezen. "
19 Junij 1871 (Staatsblad no. 65.)
Wet, houdende definitieve vasstelling van het ZEVENDE
B (Departement van Financier) der Staatsbegrooting voor het jaar 1871 (Staatsblad n°. 237) en de
daarbij geplaatste Nota op bladz. 648-677 van den zes en
twintigsten Jaargang van dit Handboekje.)

HOOFDSTUK

Note. In het definitief vastgestelde hoofdstuk VII B zijn voor de
dienst van 1871, ten behoeve van de VERSCHILLENDE EEREDIENSTEN, beschikbaar gesteld, hetgeen volgt :
,,EERSTE AFDEELING. -

Kosten van het Departement.

Art. 2. Daarin zijn begrepen de tractementen
der verschillende ambtenaren bij de aldeeliny
EEREDIENSTEN, ten bedrage van ...... 1 16,850.00
Art. 3. Bureau- en lokaalbehoeften en drukwerk ,
3,700.00
,,
voor zooveel de EEREDIENSTEN betreft . .
1 20,550.00
TIENDE AFDEELING. -

Kosten der Eerediensten.

A. PROTESTANTSCHE KERKGENOOTSCHAPPEN.
Art. 57. Kosten van de provinciale kerkbesturen , de commissie
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tot de zaken der Waalsche kerken, de klassikale besturen en
ringvergaderingen , alien bij de Hervormden, mitsgaders kosten
van kerkbestuur bij de Lutherschen en Remonstranten, benevens
druk- en bindwerk ten behoeve van het Hervormd kerkgenootschap
f
45,680.00
Art. 58. Tractementen van Hervormde predikanten
, 1,136,337.00
Art. 59. Tractementen van Evangelisch-Luthersche predikanten
37,486.00
Y
Art. 60. Tractementen van hersteld Evangelisch-Luthersche predikanten .
4,325.40
V
Art. 61. Tractementen van Doopsgezinde
predikanten
11,800.
n
Art. 62. Tractementen van Remonstrantsche
predikanten .
19,550.00
II
Art. 63. Tractementen voor nieuwe standplaatsen , verhoogingen of personele toelagen,
hare plaats vervangende ..... . .
5,000.00
II
Art. 64. Bezoldiging , meest van candidaten,
voor hulppredikdienst bij de Hervormden en
Lutherschen
3,200.00
,,
Art. 65. Kinder-, school- en akademiegelden
bij de Hervormden, Lutherschen, Doopsgezinden en Remonstranten
131,000.00
n
Art. 66. Kweekscholen der godgeleerdheid
voor de Evangelisch-Lutherschen en Remonstranten, mitsgaders kosten van opleiding van
studenten bij de hersteld Evangelisch-Luther10,000.00
schen
II
Art. 67. Tractementen en toelagen voor
kerkelijke bedienden , mitsgaders toelagen
voor gemeenten , leeraren , emeriti-predikan7
ten, weduwen en andere van verschillenden
17,000.00
acrd
II
Art. 68. Onderstandgelden voor bouw en her13,500.00
stel van kerken en pastorijen ..
II
1

1,434,878.00
30

Art.
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B. RQOMSCH KATHOLIJK KERKGENOOTSCHAP.
Art. 69. Kerkelijk bestuur .
f
20,868.00
Art. 70. Seminarien . ....
13,400.00
Art. 71. Onveranderlijke competentien . .
21,745.516
Art. 72. Plaatselijk dienstdoende kerkleeraars , 516,726.21 .
Art. 72a. Tractementen voor nieuwe standplaatsen en verhoogingen
il
2,000.00
Art. 73. Subsidien ten behoeve van kerkelijke
gebouwen en pastorijen
20,800.00
11

11

11

1 595,539.73
C. KERKGENOOTSCHAP DER OUD-BISSCHOPPELIJKE KLEREZY.

Art. 74. Kerkelijk bestuur ..
. f
Art. 75. Plaatselijk dienstdoende kerkleeraars
Art. 76. Subsidien ten behoeve van kerkelijke gebouwen en pastorijen ..

11

4,300.00
7,300.00
Memorie.

11,600.00
f
-......D. ISRAtLIETISCHE KERKGENOOTSCHAPPEN.
77. Kosten van het kerkelijk bestuur . f
Art. 78. Tractementen en toelagen voor opperrabbijnen , rabbijnen , kerkleeraren, weduwen,
kindergelden en kosten van waarneming van
vacante rabbinates .
,,
Art. 79. Toelagen voor en verdere uitgaven
in verband met godgeleerd en godsdienstonderwijs ,,
Art. 80. Onderstandgelden van Israblietische
gemeenten voor synagogen en 'Indere kerkelijke
gebouwen
,,

Totaal der TIENDE APDEELING .

3,550.00

10,250.00
19,600.00

3,000.00

1
36,400.00
....... 1 2,078,417.73
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TWAALFDE AFDEELING.

Pensioenen, wacktgelden, onderstanden, gratification, toelagen
en restitutien.
Daaronder zijn begrepen, voor zooveel de EEREDIENSTEN betreft :
Art. 82. Burgerlijke pensioenen van ambtenaren
der voormalige Departementen en Administratien
van de Eerediensten
f 15,483.00
Art. 83. Kerkelijke pensioenen, betreffende de
Eerediensten, behalve de Roomsch Katholijken ,, 239,719.00
Art. 84. Subsidie aan het provinciaal kerkbestuur van Friesland voor predikantsweduwen6,200.00
pensioenen
Art. 85. Kerkelijke pensioenen, betreffende de
Roomsch Katholijke Eeredienst ..
. ,, 58,976.00
Art. 86. Wachtgelden van ambtenaren der voormalige Departementen en Administratien van de
4,922.00
Eerediensten . . . , . . • ' . . . .
Art. 87. Tijdelijke onderstand aan Roomsch
1,500.00
Katholijke geestelijken ......
f 326,800.00
••••••■■•••■•• ■■.........■

•••■■•••■■•...

DERTIENDE AFDEELING.

Art. 92. Onvoorziene uitgaven.
Daaronder zijn begrepen, voor zoo veel de EERE. i 6,500.00
betreft , eene som van ...

DIENSTEN

TOTAAL der uitgaven, betreffende de EEREDIENSTEN, vervat in
hoofdstuk VII B der definitief vastgestelde Staatsbegrooting voor
het dienstjaar 1871
1 2.432,267.73

De MEMORIE van TOELICHTING , .bij het voorschreven hoofdstuk
gevoegd , bevat , omtrent enkele artikelen van de bovenstaande
TIENDE AFDEELING, het volgende :
Memo artikel 72 a. Tot dus ver bestond de gewoonte , om
in de behoefte aan nieuwe tractementen of verhoogingen voor
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Roomsch Katholijke dienstdoende kerkleeraars te voorzien uit het
bedrag, dat in den loop van het jaar, ten gevolge van tijdelijke
vacaturen, op het bedrag van vroeger verleende tractementen vrij
viel. Zoo doende werd de Staat tot nieuwe vaste uitgaven verbonden alvorens de noodige gelden daarvoor bij de begrooting
waren toegestaan.
Dit komt den ondergeteekende minder regelmatig voor. Hij vraagt
iaarom , bij een nieuw artikel, eene som van f 2,000 aan, ten
einde daaruit in de behoefte van nieuwe jaarwedden en verhoogingen
voor het loopende jaar te kunnen voorzien. Daarentegen zal over
de gelden, die op art. 72 ten gevolge van tijdelijke vacaturen
kunnen vrijvallen , niet meer tot dat einde worden beschikt.
Artikel 77. Nu de subsidies wegens kosten van het kerkelijk
bestuur bij de beide Israelietische kerkgenootschappen geregeld zijn ,
kan het daarvoor aanvankelijk globaal geraamde bedrag vanf 4,700
met 1,150 verminderd worden.
Het VOORLOOPIG VERSLAG van den 22sten Maart 1871, bij de
Tweede Kamer der Staten-Generaal uitgebragt , op het wetsontwerp
tot vaststelling van het zevende hoofdstuk B der definitief vast
te stellen Staats-begrooting voor 1871, bevat , voor zoo veel de
tiende afdeeling (versehillende Eerediensten) betreft , het volgende :
Xde AFDEELING. - Kosten der Eerediensten.
Art. 57. De post van f 6,800 voor het kerkelijk toezigt bij het
Hervormd kerkgenootschap, die op de oorspronkelijke begrooting
voorkwam, doch bij de behandeling der credietwetten wegviel ,
is, blijkens het cijfer van dit artikel, niet hersteld. De toenmalige Minister heeft echter in de zitting der Kamer van 23
December 11. uitdrukkelijk verklaard, dat, zoo hij met de weglating van den post onder de toenmalige omstandigheden instemde ,
hij aan zijnen opvolger volkomene vrijheid Wilde laten, om, ook
naar aanleiding van het sedert ingekomen adres van belanghebbenden , te beslissen , of het Hervormd kerkgenootschap al
dan niet regt of aanspraak op dit subsidie kon doen gelden.
De Memorie van Toelichting bewaart over dit punt het stilzwijgen. Dit gaf aanleiding tot de vraag , of een bepaald onderzoek
omtrent de aanspraak van het kerkgenootschap heeft plaats gehad,
en of dien ten gevolge de post is weggelaten.
Art. 69. In verband met het voorafgaande werd gevraagd , of
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de post voor de vicarissen bij het Roomsch Katholijk kerkgenootschap , die bij de behandeling der oorspronkelijke begrooting
geacht wierd op eene lijn te staan met die voor het kerkelijk
toezigt bij de Hervormden , thans is weggelaten. Naar het cijfer
van het artikel te oordeelen moet die vraag toestemmend worden
beantwoord. Ook hier echter scheen eenige verklaring der Regering
omtrent de redenen , die haar tot deze weglating hebben geleid,
noodzakelijk.
Art. 72a. Verscheidene leden hadden tegen dit nieuwe artikel
bezwaar. Al stemden zij gaarne toe, dat de vroegere gewoonte
om in de behoefte aan nieuwe of verhoogde tractementen van
Roomsch Katholijke kerkleeraars uit vrijvallende posten ten gevolge
van tijdelijke vacatures te voorzien, niet zeer regelmatig was,
scheen het geneesmiddel erger dan de kwaal. Thans zou de
Regering nieuwe uitgaven voor kerkleeraars kunnen toestaan ,
zonder dat die uitgaven voor elk bepaald geval vooraf aan de
goedkeuring der Kamprs waren onderworpen. Sommige leden
deelden echter in dit bezwaar niet. Het Staatsbelang vorderde ,
meenden zij , dat de Regering de middelen in handen had om op
zeer enkele afgelegen punten , waar nieuwe kerkgemeenten zich
vormden , in de behoefte aan godsdienstonderwijs te helpers
voorzien.
De MEMORIE van BEANTWOORDING van den 1 sten April 1871
op het hierboven vermeld Voorloopig Verslag , bevat het volgende :
Xde AFDEELING. - Kosten der Eerediensten.
Art. 57. De geschiedenis welke deze post van f 6,800 doorloopen heeft , is niet geheel en al juist medegedeeld , hetgeen
gemakkelijk verklaarbaar is, bij de lotwisselingen van dit deel
der begrooting. Aanvankelijk behoorde deze post tot hoofdstuk
VII C en was daarop uitgetrokken tot genoemd bedrag. Ten
gevolge evenwel der bedenkingen in het Voorloopig Verslag
(n°. 124 der stukken) op art. 4 gemaakt, heeft de Minister in
zijne Memorie van Beantwoording (138) zeer gemotiveerd te
kunnen gegeven , dat hij het artikel met dat bedrag verminderd
had en alzoo is het overgegaan bij de Nota van wijziging (137a)
naar hoofdstuk VII B, Xde afdeeling , art. 57. Deze memorie
draagt de dagteekening van 4 November. De credietwet , genaamd
Tweede Nota van wijziging (146) , is eerst den 10den December
ingediend.
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De post was dus reeds voor de behandeling der credietwetten*
weggevallen. De daarmede in verband staande post van hoofdstuk
IV B, art. 4, is evenwel bij de overbrenging naar hoofdstuk
VII B tot hetzelfde bedrag uitgetrokken gebleven.
Die ongelijkheid is eerst bij de openbare behandeling van art. 69
weggenomen.
Intusschen heeft de ondergeteekendc op nieuw , naar aanleiding
van de ingekomen adressen van de Algemeene Synodale Commissie
en bij het Algemeen Collegie van toezigt, opzettelijk de vraag
onderzocht , in hoever de Hervormde Kerk krachtens art. 168
der Grondwet aanspraak kan makers op de voortdurende uitbetaling
der som van f 6800, wegens kosten van toezigt op het beheer
der goederen van hare gemeenten.
Het is hem daarbij gebleken , dat in 1815 voor kosten van
kerkbestuur bij de Hervormden slechts was toegestaan de som
van f 14500 , dus aanmerkelijk minder dan de thans uitgetrokken
som, welke (na aftrek der f 6800) f 38680 beloopt. De door
de belanghebbende besturen gemaakte aanspraak berust dan ook
alleen op de meening , dat het woord : thans, in art. 168 der
Grondwet, zoude zien op het jaar 1848, niet op 1815; eene
opvatting, welke echter blijkbaar onjuist is, daar art. 168 niet
anders is, dan art. 194 der Grondwet van 1815, hetwelk in de
herziening van 1848 niet begrepen was. Maar zelfs in 1848 (het
zij ten overvloede herinnerd) , is aan het Hervormd kerkgenootschap voor de kosten van zijn bestuur niet meer uitbetaald dan
f 38.500.
Overigens vereenigt de ondergeteekende zich geheel met de
bekende gronden , welke zijnen ambtsvoorganger er toe hebben
geleid bij de Memorie van Beantwoording betreffende het oorspronkelijke hoofdstuk VII C der Staatsbegrooting voor 1871 deze
toelage niet op nieuw ter verleening voor te dragen.
Art. 69. Het voorstel, bij de oorspronkelijke begrooting hoofdstuk IV B voor 1871 gedaan, om aan de vicarissen-generaal in
3 diocesen eene jaarwedde van f 400 toe te kennen , is door den
ondergeteekende niet overgenomen.
Bij de overige kerkgenootschappen zijn de toelagen van het
Rijk tot de kosten van kerkelijk bestuur in de laatste jaren stationair gebleven; bij de Israeliten zijn die na de vestiging van
zelfstandige kerkbosturen zelfs verminderd, en bij de Hervormden
wordt voorgesteld de toelagen voor de kosten van kerkelijk be-
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heer, die tot dusverre werden genoten , te doen vervallen. Er is
Beene reden bekend waarom het Roomsch Katholijke , in onderscheiding van alle andere kerkgen.00tschappen, op verhooging
dezer Rijksbijdragen aanspraak zou kunnen makers. Het gedane
voorstel kwam onder deze omstandigheden niet voldoende geregtvaardigd voor.
Art. 72 , a. De ondergeteekende had zich gevleid dat deze wijziging in de begrooting als een bewijs van eerbied voor de contrOle
van de Staten-Generaal gunstiger zou zijn ontvangen. Tot dusverre
ontsnapte deze post geheel aan alle toezigt en was slechts beperkt
door het toeval namelijk , het bedrag der vrijgevallen tractementen.
Nu is, even als bij art. 63 tot hetzelfde doel geschiedt, eene
grens gesteld. Indien men het middel wist te vinden om nieuwe
uitgaven voor kerkleeraars voor elk bepaald geval aan de goedkeuring der Kamers te onderwerpen , de ondergeteekende zou het
gaarne aangrijpen. Maar hij edit dit ondoenlijk. ,
In de zitting der TWEEDE KAMER der Staten-Generaal van den
22sten Mei 1871, waarin de beraadslagingen over het wets-ontwerp
tot definitieve vaststelling van het hierboven bedoelde hoofdstuk
der Staatsbegrooting voor 1871 plaats had, stelde de heer van
Delden een amendement voor op art. 72 , betreffende plaatseliik
dienstdoende kerkleeraars van het Roomsch Katholijk larkgenootschap , uitgetrokken voor f 516,726.21 5 , welke som hij
verlangde verminderd te zien met f 2,225.

Nadat hierover het woord gevoerd was door de heeren van der
Maesen de Sombre,, van der Linden en den Minister van Financier, nam de heer van Delden zijn voorstel terug , en werd dit
artikel zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd.
22 Junij 4871, n o. 68.
Resolutie van den Minister van Financien, luidende:
De Minister, Gelezen hebbende de missives van den
Minister van Staat en van Binnenlandsche Zaken, van den
7den Maart 11. n°. 159, 7de afd. en van den 14den Junij
11. n°. 145, 7de afd., de missive van den Minister van
Justitie, van den 5den April 11., n o. 141, 2de afd. c en de
missive' van den Directeur der registratie en domeinen te
's Gravenhage, van den 24sten Februarij 11. n o. 785;
Herzien den brief van het Departement van Binnen-
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landsche Zaken van den 7den Februarij 11. n°. '130 , 7de afd.
Armwezen;
Heeft goeclgevonden en verstaan :
A. De algemeene instructie nopens het beheer , de boekhouding en de verdere verpligtingen van de ambtenaren
van de registratie enz. (J. M.) te wijzigen als volgt:
l o. De artikelen 381 en 382 vervallen.
2°. In den derden regel van no. 1 van art. 383 vervalt
de curcijf letter b.
3o. Art. 384 luidt voortaan als volgt: « Ter vermijding
« van noodelooze opgaven zijn aan de kantoren lijsten neer« gelegd van de instellingen van weldadigheid, op welke de
« bepalingen van het vorige artikel toepasselijk zijn .»
4°. Art. 385 wordt vervangen door het volgende: «De
« Ontvangers doen van de hun gebleken erfstellingen , lega« ten, schenkingen en handelingen , bedoeld in art. 383,
« mededeeling aan hunne ambtgenooten in den kring van
« wier kantoor de instellingen van weldadigheid gevestigd
« zijn , in al die gevallen , waarin hunne ambtgenooten ver« pligt zijn de in dat artikel bedoelde opgaven te doen. »
50 . Art. 386 vervalt.
60. In art. 537 no . 9 wordt de verwijzing naar art. 386
vervangen door eene verwijzing naar de artt. 383 en 385.
7°. Het opschrift van § 2'1, voorkomende op bladz. '143,
luidt voortaan als volgt : « Opgaven betrekkelijk instellingen
« van weldadigheid. »
B. Te bepalen dat op de in voormeld art. 384 bedoelde
lijsten door de Ontvangers moeten worden doorgehaald de
namen der onder letter b van art. 2 der wet op het armbestuur bedoelde instellingen van weldadigheid.
Afschrift dezer te zenden aan al de Directeurs der reg.
en dom. met uitnoediging, om den inhoud te brengen ter
kennis van de betrokken ambtenaren in hunne directie,
tot welk einde het vereischte aantal gesteendrukte exemplaren van dit afschrift hierbij aan hen wordt toegezonden.
Nota. Bij circulaire van den Minister van Financien van den 19den
Julij 1855 , n°. 850 , (zie bladz. 321 van den elfden Jaaryang
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van dit Handboekje) zijn bepalingen gemaakt omtrent de inrigting
der , telken half jare door de ontvangers der Registratie en successie-regten in te zenden staten van de ten hunnen kantore geregistreerde acten , betreffende de erfstellingen , legatee en schenkingen
gemaakt aan en de daden van eigen doeu , gedaan door de verschillende instellingen van godsdienst en weldadigheid.
Deze staten moesten worden medegedeeld
voor zooveel de instellingen van het kerk- en armwezen der
onderscheidene godsdienstige gezindten betreft , aan de Departementen voor de Zaken der Eerediensten ; — en, voor zooveel de
verschillende instellingen van weldadigheid aangaat , aan het Departement van Binnenlandsche Zaken , ten einde daaruit kennis te
nemen van de acten , waarbij de besturen dier instellingen regten van
eigendom verkrijgen , of die bezittende , vervreemden of bezwaren.
Daar het Koninklijk besluit van den 29sten October 1870
(Staatsblad n°. 173.) , waarbij de Administratien voor de Zaken
der Eeredienst zijn opgeheven , de behandeling der zaken , betreffende de makingen en schenkingen aan kerken , godsdienstige
yestichten en kerkeliike instellingen van weldadigheid aan het
Departement van Justitie had opgedragen , zoo behoorden de hierboven gemelde stater. , voor zooveel het kerkelijk armwezen betreft , niet meer aan het Departement van Binnenlandsche Zaken,
maar aan dat van Justitie te worden ingezOnden.
Laatst genoemd Departement begreep echter,, bij missive van
5 April 1871, n° 141, daaraan , en aan de staten der geregistreerde acten, rakende het kerkwezen , niet imager behoefte
te hebben ; waarom de sedert 1855 door het Departement van
Financien te dier zake gegeven voorschriften , bij de hierboven
staande resolutie van 22 Junij 1872, n o. 68, voor vervallen
zijn verklaard.
27 Junij 1871, n°. 19. (Staats- Courant no. 175).
Besluit , waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
vereeniging « Dorcas, » te G eesteren , onder Borkulo , worden goedgekeurd , en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Note. Haar doel is het doen leeren van vrouwelijke handwerken ,

door het oprigten en instandhouden eener school voor meisjes ,
zonder onderscheid Welke godsdienst de ouders belijden.
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Leden zijn zij , die zich verbinden, tot eene bijdrage van minstens dertig cents 's jaars of van zoodanige andere som, als
later door de algemeene vergadering wordt bepaald.
Tot bestrijding der kosten dienen :
1°. de jaarlijksche rente A 1 50 van eon daartoe gegeven
kapitaal;
2°. de jaarlijksche bijdragen der leden en begunstigers ;
3°. de schoolgelden ;
4°, ontvangsten van verschillenden aard , giften en makingen ,
welke beide laatsten, meer dan 1 60 bedragende , tot
kapitaal belegd worden.
Bij ontbinding der vereeniging worden hare bezittingen
geen bijzonder eigendom der leden, maar blijven bestemd tot
oprigting of instandhouding van eene andere instelling binnen
Geesteren tot bevordering van volksopvoeding en volkswelvaart.
In dat geval zal de gemeenteraad van Borkulo bevoegd zijn,
daarop toezigt uit te oefenen , ten einde de naleving dier bepaling te verzekeren.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur, de
vergaderingen , de onderwijzeres; de verandering der statuten, enz.
27 Junij 1871.
Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Zeeland , luidende :
Gelet op de conclusion van partijen;
Gehoord de pleidooijen;
Gehoord den procureur-generaal in zijne conclusion, strekkende tot bevestiging van het beroepen vonnis , met verwijzing van den appellant in de kosten;
Overwegende ten aanzien van de daadzaken en van de
gevoerde procedures :
dat de oorspronkelijke eischers , nu geintimeerden , zich
qualificeerende kerkyoogden van de Hervormde gemeente
te Ellewoutsdijk , en verlof tot kosteloos geding voeren hebbende overgelegd, den nu appellant hebben gedagvaard voor
de Arrondissements Regtbank te Goes, ten einde, vermits
hij uit de bediening van kerkelijken ontvanger was ontslagen , dat minnelijke pogingen tot afgifte van gelden ,
boeken en bescheiden vruchteloos zouden zijn aangewend
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en aan geregtelijke sommatie geen gevolg zoude zijn gegeven : — bij vonnis te worden veroordeeld tot het doen
van rekening in vormen regtens , en na vaststelling van saldo
tot afgifte van gelden , boeken en bescheiden als gezegd, met
verwijzing in de kosten;
dat de appellant deze dagvaarding, onder voorbehoud van
alle regtsmiddelen ten principale , bij conclusie heeft bejegend
met eene exceptie van non-qualificatie , dat namelijk de
eischers , niet optredende als kerkvoogden , die hem in 1868
hebben ontslagen , maar als de opvolgers van dezen , hunne
hoedanigheid en aanstelling van onbevoegde zijde zouden
ontleenen , en voor alle weren tot niet-ontvankelijkheid der
eischers in hunne vordering en tot verwijzing van hen persoonlijk in de kosten heeft geconcludeerd;
dat de geintimeerden tot afwijzing der exceptie, met last
om ten principale voort te procederen , hebben geconcludeerd;
en de Arrondissements-Regtbank te Goes dien overeenkomstig bij op de expeditie geregistreerd vonnis van 9 September 1870 heeft beslist , met verwijzing van den excipient in
de kosten;
dat de oorspronkelijke gedaagde en excipiênt van dit vonnis is gekomen in hooger beroep voor dit Hof, voor hetwelk door partijen, hoofdzakelijk met volharding in de
reeds in eersten . aanleg gelibelleerde beweringen, is geconcludeerd, als breeder blijkt uit de overgelegde dingtalen;
En als nu ten aanzien van het refit:
Overwegende, dat de appellant in de eerste plaats heeft
gesteld en beweerd , dat, aangezien , ten gevolge van de
Koninklijke besluiten van 9 Februarij 1866 en 3 Februarij
1869 (Staatsblad n°. 10 en 20) , en bij Bemis van bijzondere
wettelijke of wettige regeling op 1 October 1869:
a. de gemeente te Ellewoutsdijk , ten opzigte harer goederen , werd beheerscht door het gemeen burgerlijk refit;
b. bij de instellingen van het Hervormd kerkgenootschap
geene voor alle bijzondere gemeenten wettig verbindende
bepalingen bestonden omtrent het stemregt ten opzigte van
hare stoffelijke belangen ;
dat alzoo het geval intreedt van art. 1696 Burgerlijk Wet-
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boek , en ieder lid van het zedelijk ligchaam gelijk regt
heeft zijne stem uit te brengen , en het besluit bij meerderheid van stemmen wordt opgemaakt, hetgeen ten deze niet
zou geschied zijn , maar slechts enke]e naar vroegere verordeningen stembevoegde personen zouden hebben medegewerkt ;
Overwegende aangaande deze vooruitgezette stellingen ,'
dat het punt b aan den appellant kan worden toegegeven,
maar het punt a slechts met de noodige onderscheiding ,
hetgeen mede het geval is ten aanzien der door hem gemaakte tweeledige sluitrede ;
Overwegende toch , dat de evengemelde Koninklijke besluiten de werking van het Koninklijk Staatsgezag in het
beheer der uitwendige belangen van het Hervormd Kerkgenootschap en van de Hervormde gemeenten hebben doen
ophouden; en dat in het tijdvak van '1 April '1866 tot 1
October 4.869 de regeling van het beheer dier belangen voor
den tijd, die na het verstrijken van den termijn zou volgen , kon en moest geschieden en in de kerkgemeente te
Ellewoutsdijk geschied is ;
Overwegende, dat tusschen partijen de feiten vaststaan
en uit de productie blijken , al zij het, dat de appellant tegen
sommige maatregelen, waardoor die uitkomsten verkregen
zijn, hebbe geprotesteerd, de juiste uitvoering in regten
hebbe ontkend en daarvan steeds acte hebbe gevraagd ;
namelijk, dat, in eene vergadering van toen in dienst zijnde
kerkvoogden en notabelen van '15 September 1869, met algemeene stemmen is besloten de stembevoegde leden der gemeente op te roepen , ten einde eene vrije keus uit te brengen:
'1°• of zij willen toetreden tot het nieuw Algemeen Collegie ;
2°. of een vrij beheer verlangen ; en in het laatste geval :
3°. of zij kerkvoogden en notabelen magtigen tot het zamen stellen van een nieuw reglement , om dit daarna aan de goed keuring der stembevoegde leden te onderwerpen ;
dat voorts oproeping en stemming hebben plaats gehad,
waarvan de uitslag op 20 September 1869 is geweest, dat
van 67 gestemd hebbende personen een stembriefje is bevonden van onwaarde , 13 in blanco , en 53 zijn geweest
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voor eigen beheer,, met magtiging tot het opmaken van een
voorloopig reglement; dat , ter vergadering van kerkvoogden,
en notabelen, waarin die uitslag is opgemaakt, door den
predikant R en vijf leden , waaronder de appellant , het
schriftelijk protest is ingediend , waarvan de registratie luidt:
geregistreerd enz.; zijnde de overige en de volgende stukken
vrij van registratie ;
dat al verder in eene vergadering van kerkvoogden en
notabelen van 23 September met de stembevoegde leden der
gemeente, het reglement is vastgesteld ; dat de stembevoegde
leden notabelen hebben gekozen ; dat deze wederom drie
kerkvoogden hebben benoemd , zijnde de personen , die in
deze hoedanigheid in regten zijn opgetreden , en dat op
1 October 1869 de overdragt van alle kerkelijke goederen ,
fondsen en archieven van de oude collegien aan de nieuwe
is volbragt ;
Overwegende, dat de appellant in gebreken is gebleven te
bewijzen , dat kerkvoogden en notabelen, in strijd met eenige
verbindende bepaling , die in het Hervormd kerkgenootschap
of in de gemeente Ellewoutsdijk bestond, hebben gehandeld,
en evenmin dat zij eenig verzuim hebben begaan; dat dan
ook de grond van zijn protest, dat hij toetreding tot het
Algemeen Collegie verlangde, niets antlers oplevert dan de
uitdrukking van een gevoelen , afwijkende van hetgene bij
meerderheid van 53 stembriefjes tegen 13 oningevulde is
beslist ; dat eindelijk zijne ontkentenis, als zouden alle opgeroepen en gestemd hebbende personen stembevoegdheid bezeten hebben, is ongestaafd en derhalve ijdel;
Overwegende , dat hetgeen in de maand September 1869
te Ellewoutsdijk is gedaan, niet kan getoetst worden aan reglementen , overeenkomsten of wat dan ook, die juist moesten
geschapen worden om na 1 October in werking te treden ;
dat dus punt b, houdende ontkenning van op dien dag in
het gansche kerkgenootschap bestaande en voor de bijzondere
gemeenten geldige bepalingen aangaande stembevoegdheid
juist is; maar dat het niet opgaat het punt a, te weten,
dat de Ellewoutsdijksche gemeente, ten opzigte harer goe.
deren, beheerscht werd door het gemeene burgerlijk regt ,
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aan te nemen zonder de bijvoeging , dat de burgerlijke wet
aan de instellingen, overeenkomsten en reglementen eener
.universitas de regeling van stemregt heeft overgelaten , en
slechts bij gebreke daarvan aan eene stemmen-meerderheid
van alle leden der vereeniging gelijk Iegt heeft toegekend;
weshalve de sluitrede van den appellant faalt ;
Overwegende, dat dus de appellant de bepaling van art.
1696 B. W. te vergeefs inroept, en zulks evenzeer het geval
is met het ingeroepen art. 2 van het algemeen synodaal reglement van 9 September 1851 , waarin degelijk onderscheid
gemaakt wordt tusschen lidmaten eener gemeente en degenen ,
die daartoe behooren, welk reglement bovendien in art. 23
stembevoegdheid overlaat aan latere reglementen en ten
aanzien van het beheer van kerkegoederen juist geene verordening behelst ;
Overwegende, dat bij de vaststelling van het algemeen
synodaal reglement andere reglementen op het stuk van beheer der kerkegoederen bestonden en bestaan hebben, tot dat
deze op 1 October 1869 vervallen zijn ; en dat ten aanzien
van de gemeente Ellewoutsdijk heeft gegolden het reglement
van 13 Februarij 1819, door het destijds daartoe bevoegde
Koninklijk Staatsgezag met latere aanvullingen vastgesteld;
in welks vijfde paragraaf de stembevoegdheid wordt geregeld ,
in maniere als door de voorgangers der geintimeerden in
hoedanigheid is nagekomen , immers tegen hen, niet is bewezen te zijn veronachtzaamd;
Overwegende,, dat de appellant in de tweede plaats zich
bezwaard geacht heeft met eene in het bestreden vonnis
gegeven uitlegging van gebezigde woorden in het straks
vermeld protest, als zoude hij in dat stuk de stembevoegdheid van opgeroepenen ter stemming hebben erkend; dat,
vermits het Hof daarin geene reden van beslissing vindt,
dit punt kan worden voorbijgegaan ;
Overwegende, dat de appellant voorts aan de Hervormde
gemeente te Ellewoutsdijk, met verwijzing naar de wetten
van 10 September 1853 en 22 April 1855 (Staatsblad n°. 102
en 32) , regtspersoonlijkheid heeft betwist, bij Bemis van
wettelijke en wettige regeling van haar bestuur,, vOOr,, op
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of na 1 October 1869, en aan de geintimeerden alzoo
bevoegdheid heeft ontzegd om voor de kerk of de gemeent
in regten op te treden;
Overwegende, dat dit beweren niet opgaat, omdat het
onderwerp der vereeniging of kerkgemeenschap, zoover de
objecta juris betreft, is geweest de parochiale bezittingen
zelven; dat de parochie bestond voor de wetten van 1853
en 1855 en door het Koninklijk Staatsgezag erkend was,
zoodat zij regtspersoonlijkheid gehad heeft en nog heeft;
dat het beheer is gereglementeerd geweest door het straks
gemelde van 13 Februarij 1819 tot 1 October 1869, en van
dien dag door het in afdruk overgelegde stuk van 23 September 1869, mede reeds vermeld;
Overwegende, dat de appellant aan de geintimeerden in
de derde plaats heeft betwist om gebruik te mogen maken
van eene op 12 Julij 1869, blijkens op expeditie geregistreerde, door de regtbank te Goes verleende toelating om
kosteloos geding te voeren, deels omdat deze vergunning
aan de toenmalige kerkvoogden is verleend, deels omdat
de toen gelibelleerde vordering was, gelijk in de conclusion
van appellant, ter rol van dit Hof van 13 December 1870
overgelegd, staat geschreven: «de zuiver revindicatoire actie
tot af- en overgifte van wederregtelijk door den nu appellant teruggehouden gelden, boeken en verdere bescheiden; »
terwijl daarentegen de thans bij dagvaarding gedane vordering is die tot het doen van rekening en verantwoording;
weshalve de regter op ongezegelde stukken niet zou mogen
regt doen;
Overwegende, dat deze beweringen geheel onjuist zijn;
dat toch de geintimeerden in regten staan in hunne hoedanigheid, welke hoedanigheid van het vroegere op het
nieuwe collegie met de daaraan verbonden regtsbevoegdheid
is overgegaan; en voorts dat in de Nederlandsche procesorde geene formulae actionum aangenomen zijn; dat de
even aangehaalde vordering tot af- en overgifte geenszins
eene revindicatoire actie naar de wetenschappelijke onderscheidingen is, maar veeleer de persoonlijke actie, gelijk
staande met die ad exhibendum arbitraria, en dat overi-
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gens de actie tot het doen van rekening met die tot af- en
overgifte van gelden, boeken en bescheiden , zoo naauw
verwant is, dat in de eerste geene afwijking van de verleende vergunning tot het roepen van eenen rekenpligtigen
ontvanger in regten kan gevonden worden ;
Overwegende, dat derhalve de appellant bij het beroepen
vonnis niet is bezwaard , maar de in het dispositief gebezigde vorm van ontzegging der exceptie behoort verbeterd
te warden ;
Gezien art. 56 Burgerlijke Regtsvordering ;
Doet te niet het beroep ; en, het vonnis der Arrondissements-regtbank te Goes, op 9 September '1870 tusschen partijen gewezen, ten aanzien van het dispositief verbeterende ;
Verleent aan den appellant acte van zijne ontkentenis als
gevraagd en hiervoren gemeld;
Verwerpt de door hem voor alle weren voorgestelde
exceptie van niet-ontvankelijkheid ;
Gelast partijen om ten principale voort te procederen ; en
Verwijst den appellant in alle kosten van beide instantien.
(Zie Vonnissen 22 Februarij , 8 Maart , 6 en 27 Junij en
14 Augustus 1871).
27 Junij '1871.
Vonnis van den Kantonregter te Woerden, luidende :
Overwegende, dat de eischer,, in hoedanigheid van ontvanger der Hervormde kerk te Woerden, den gedaagde
heeft gedagvaard tot betaling van 7, voor kerkelijken
hoofdelijken omslag, door gedaagde verschuldigd over de
dienst van 1869, en ten dienenden dage overeenkomstig deze
dagvaarding heeft geconcludeerd ;
Overwegende, dat de gedaagde heeft ontkend het regt der
Hervormde kerk om hoofdelijken omslag , door hem belasting genoemd, te heffen ;
dat verder gedaagde heeft erkend lidmaat van de Hervormde kerk te zijn, doch ontkend dat hij lid was van de
gemeente der kerk te Woerden, concludeerende tot ontzegging van den eisch ;
Overwegende met betrekking tot de feiten
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dat het eene zaak van algemeene bekendheid is , dat geda-agde is notaris ; dat Woerden hem als standplaats is aangewezen , en dat hij , overeenkomstig de wet op het notarisambt , op die aangewezene standplaats zijne werkelijke
en wettige woonplaats heeft;
dat bij art. 41, tweede lid , van het reglement op het
godsdienst-onderwijs van de Hervormde kerk , dd. 1 October 1862, uitdrukkelijk is bepaald , dat op hem, die na afgelegde belijdenis als lidmaat is bevestigd, de verpligtingen
rusten , aan het lidmaatschap in de gemeente zijner woonplaats verbonden ;
dat gedaagde mitsdien als lidmaat der Hervormde kerk,
welk lidmaatschap door hem is erkend , zoo lang hij lid
dier kerk blijft , volgens de wettige bepalingen dierzelfde
kerk, tevens is lid van de gemeente, tot die kerk behoorende, gevestigd in zijne woonplaats, in casu derhalve lid
van die gemeente te Woerden;
Overwegende met betrekking tot het regt :
dat in casu de beantwoording der vraag, of de Hervormde
kerk belasting mag heffen , overbodig is;
dat hier alleen behoeft uitgemaakt te worden , of de gemeente der Hervormde kerk te Woerden, tijdens zij den
hoofdelijken omslag over 1869 uitschreef, daartoe de bevoegdheld had;
dat, volgens art. 29 en volg. van het reglement op de
administratie der kerkelijke fondsen en de kosten van de
Eeredienst bij de Hervormde gemeenten in de provincie
Zuidholland, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 12 November 1819 n°. 65, en tot welk reglement de gemeente
Woerden is toegetreden, de hoofdelijken omslag als wettig
middel van heffing is erkend;
dat wel bij de Koninklijke besluiten dd. 9 Februarij 1866
(Staatsblad n 10) en 3 Februarij 1869 (Staatsblad no. 20)
gemeld reglement op de administratie der kerkelijke fondsen en de kosten van de Eeredienst bij de Hervormde gemeenten in de provincie Zuidholland is afgeschaft met
ingang van 1 October 1869;
dat echter de hoofdelijke omslag over de dienst van 1869,
31

474
blijkens de in originali door eischer in judicio overgelegde
repartitie daarvan, na observatie vans alle bij de kerkelijke
reglementen bepaalde formaliteiten, voorschriften en termijnen , finaal reeds was gearresteerd door de bevoegde
autoriteit , zonder dat tegen dien omslag bezwaren waren
ingekomen , op 1 April 1869;
dat mitsdien die kerkelijke autoriteit te Woerden, tijdens
zij dezen hoofdelijken omslag over 1869 vaststelde , had
bet regt die daad te verrigten;
Overwegende met betrekking tot de feiten verder :
dat op meergemelde repartitie de gedaagde is aangeslagen
in de vijfde klasse voor f 7;
dat de Hervormde kerk is een zedelijk ligchaam;
Overwegende in regten verder :
dat de regten en verpligtingen van zedelijke ligchamen
worden geregeld naar de verordeningen, waarop zij door
het openbaar gezag zijn ingesteld of erkend, of naar hare
eigene instellingen, overeenkomsten en reglementen;
Overwegende, dat mitsdien gedaagde gehouden is dezen
hoofdelijken omslag over de dienst van '1869, ten bedrage
van f 7, aan eischer in diens gemelde hoedanigheid te
betalen ;
Gezien art. 1697 Burgerlijk Wetboek , art. 56 Burgerlijke
Regtsvordering, art. 4 en 5 der wet van 5 Julij 1842
(Staatsblad n°. 20) ;
Gezien mede Koninklijk besluit van 12 November 1819,
n°. 65, Koninklijk besluit van 9 Februarij 1866 (Staatsblad
n°. '10) , en Koninklijk besluit van 3 Februarij '1869 (Staatsblad
nQ. 20);
Regt doende enz.
Wijst den eischer zijn eisch toe; veroordeelt gedaagde
enz. (Zie vonnissen 25 April 1866, 22 Februarij, 6 Junij en
14 Augustus 1871 en Arrest 27 Junij 1871).
28 Junij 1871.
Arrest van den Hoogen Raad, luidende:
Gelet op het middel van cassatie, namens den requirant
voorgesteld bij pleidooi ;
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Overwegende, dat de requirant zich in het algemeen en
zonder eenige beperking tegen het bestreden arrest in cassatie
heeft voorzien ;
Overwegende, dat hij echter bij dat arrest voor een gedeelte van de hem ten laste gelegde feiten is vrijgesproken,
weshalve hij in zooverre in zijne voorziening niet is ontvankelijk ;
Overwegende, dat als eenig middel van cassatie is voorgesteld : schending van art. 183 , alinea 2, strafvordering,
in verband met art. 6 van het decreet van Koning LODEWIJK
van den 12den September 1808, no. 7 , alsmede art. 30 van
het besluit van den SouvereinenVorst van den 11den December
1813 en de Koninklijke besluiten van den 9den Junij 1817
en 26 October 1818, betreffende de wijze van eedsaflegging
der Israelieten;
Overwegende, dat art. 183, alinea 2, strafvordering beveelt , dat elke getuige op de wijze van zijne godsdienstige
gezindheid den eed of belofte doen zal van de geheele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen ;
Overwegende, dat derhalve de beantwoording der vraag,
of en hoe een getuige den eed moet afleggen , afhangt van
de regelen, daaromtrent gesteld door het kerkgenootschap,
waartoe hij behoort ,
Overwegende, dat bij het Koninklijk besluit van den
26sten October 1818, in navolging van het Koninklijk besluit van den 9den Junij 1817 en van het decreet van
Koning LODEWIJK van den 12den September 4808, no. 7,
wordt bepaald: «dat van personen , tot het Israelitische
kerkgenootschap behoorende, op geene andere wijze eenige
eed kan of behoOrt te worden afgenomen dan volgens het
formulier,, voor alle Onze onderdanen gebruikelijk , des
echter, dat de Israêlieten den eed met gedekten hoofde
zullen afleggen » ;
Overwegende, dat die bepaling , hoezeer niet onmiddelijk
van het Israelitisch kerkgenootschap uitgegaan, echter is
uitgevaardigd in overleg met de vertegenwoordigers van
dat kerkgenootschap ; en dat nimmer in de vele jaren, gedurende welke die besluiten hebben bestaan en zijn toege-
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past, van wege dat kerkgenootschap is te kennen gegeven,
dat de bij die besluiten voorgeschrevene wijze van eedsaflegging zoude zijn in strijd met zijne godsdienstige begrippen ;
Overwegende, dat de wijze van eedsaflegging, bij die besluiten voorgeschreven mitsdien moet worden gehouden voor
de wijze van eedsaflegging van de godsdienstige gezindheid
der Israelieten, en dus voor alle belijders van die godsdienst, ingevolge art 183, alinea 2, strafvordering, verpligtend is ;
Overwegende, dat het Hof derhalve , door den getuige S.,
die de Israölietische godsdienst belijdt, toe te laten tot de
eedsaflegging met ongedekten hoofde, art. 183, alinea 2,
voormeld , heeft geschonden , en het bestreden arrest uit
lien hoofde behoort te worden vernietigd ;
Verklaart den requirant niet-ontvankelijk in zijne voorziening in cassatie , voor zooverre hij bij het bestreden arrest
is vrijgesproken ;
Vernietigt overigens het arrest, door het Provinciaal Geregtshof in Drenthe op den Eden April 1871 in deze zaak
gewezen ;
Verwijst de zaak naar het Provinciaal Geregtshof in Friesland, ten einde op de bestaande acte van beschuldiging te
worden beregt en afgedaan, met in achtneming van de vrijspraak ; de kosten te dragen door den Staat.
Nota. Omtrent de vraag, welke formaliteiten vereischt worden, om
een eed voor de Israelieten verbindend te doers zijn, heerscht

verschil van gevoelen. Men heeft meermalen aangevoerd , dat de
eed, zou die voor de Israelieten verbindend zijn, moest afgelegd
worden more judaico met bijzondere plegtigheden en onder het
uitspreken van een ander formulier dan thans gebruikelijk is.
De Hooge Raad heeft die zienswijze niet gedeeld , maar herhaaldelijk geoordeeld, dat, indien de Israelitische getuige den gewonen eed heeft afgelegd met yedekten hoorde, die eed is gedaan
op de voor zijne godsdienst gebruikelijke wijze, en er dan gem
wetschennis heeft plaats gehad. (Zie , onder anderen , de arresters
van 28 Juuij 1842, 19 Maart 1844 en 20 Maart 1866).
De wijze van eedsaflegging door de Israelieten gelijk die thans
hier te lande gebruikelijk is, was aanvankelijk bepaald bij het
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Koninklijk besluit van 12 September 1808 , n°. 7 , welks 6de artikel
bepaalde : Alle de Israelieten of Joden in het Koningrijk Holland
„ zullen voortaan hetzelfde formulier van eed hebben als Onze
overige onderdanen, maar dezelve zullen dien eed met gedekten
„ hoofde afleggen. „ Dat besluit was genomen naar aanleiding van
het rapport eener commissie van Israelieten, benoemd den 18den
Mei 1808.
In 1817 verzocht de commissie tot de zaken der Israelieten,
„ dat het den Koning moge behagen het stedelijk bestuur van
Gravenhage te doen aanschrijven , om van de Israelieten bij
„alle voorkomende gelegenheden hetzelfde eeds-formulier of te
vorderen hetwelk voor de overige ingezetenen is vastgesteld ,
mits geschiedende de eed met gedekten hoofde. " Aan dit verzoek werd bij het Koninklijk besluit van 9 Junij 1817 in het
bijzonder voldaan ; doch het Koninklijk besluit van den 26sten
October 1818, n°. 10 , beval zoodanige aanschrijving in het algemeen; luidende dat besluit als volgt :
, In ervaring zijnde gekomen , dat er bij sommige gestelde magten
„ bedenkingen zijn ontstaan , of bij voorkomende gelegenheden van
„ degenen , die tot het Israelitische kerkgenootschap behooren ,
n een ander eedsformulier dan van Onze overige onderdanen ben hoort te worden afgevorderd ;
„ Herzien Ons besluit van 9 Junij 1817 , litt. X 4 , n°. 98 ;
„ Onzen Minister van Justitie gehoord ;
0 Hebben goedgevonden en verstaan :
Onzen gedachten Minister van Justitie te magtigen , gelijk
geschiedt bij deze , om respectievelijk aan de regterlijke magi
n en administratieve collegien te kennen te geven , dat van personen , tot het Israölitische kerkgenootschap behoorende , op
n geene andere wijze eenige eed kan of behoort te worden afgenomen dan volgens het formulier, voor alle Onze onderdanen
gebruikelijk ; des echter, dat de Israelietcn den eed met gedekten
hoofde zullen afleggen ;
„ En zal het tegenwoordig besluit enz. "
De vraag of dit besluit, hetwelk ten aanzien van de Israelieten
een gebod bevat, hetwelk niet voor ieder andere godsdienstige
gezindte verbindt , wel kan en mag gehandhaafd worden ? heeft
tot verschillende uiteenloopende beschouwingen aanleiding gegeven .
In de Nederlandsche Wetboeken vindt men Been zweem van
verpligting voor Israelieten, om zich bij het uitspreken van den
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eed het hoofd te dekken. Wel moet de eed volgens de wijze der
godsdienstige gezindheid der betrokken personen ' door zweren of
beloven afgelegd worden , maar deze onderscheiding slaat op die
secten , welke in de eedsprestatie , door het uitspreken der woorden :
',zoo

waarlijk helpe mid God Almagtig ," gewetensbezwaar vinden ,
Doopsgezinden het geval is. De Israelieten deelen

gelijk bij de

dat bezwaar niet. Zij achten die woorden geoorloofd , en eenigen
van hen beschouwen het volstrekt onverschillig , of die eed met
ontbloot hoofd dan wel met gedekten hoofde wordt gezworen.
Velen echter nemen aan , dat Gods heilige naam nimmer mag
aangeroepen worden, zonder gedekt te zijn. Het is een erkend

dat zij bij eeredienstoefening het hoofd moeten dekken en de Joodsche wetbeslisser
MAIMONIDES zegt , ,, dat de eed bij den grooten naam (Gods) is
I, een van de wegen der Eeredienst"

kerkelijk voorschrift van de Israelieten,

Anderen betwisten dit en beweren , dat als het Koninklijk besluit
ten doel heeft gehad de godsdienstige gebruiken der Israelieten te
doen nleven , daarbij dan ook had moeten worden voorgeschreven ,

dat de eed op eene wetsrol een eerste vereischte is,

gelijk MAI-

MONIDES , op straffe van nietigheid , leert.
Daar art. 164 der Grondwet aan ieder volkomen vrijheid tot
belijdenis zijner godsdienstige meeningen verleent en aan den Staat
geen

jus in sacra

toekomt , zoo zou het rationeel zijn, wanner

aan het Koninklijk besluit van 26 October 1818, n°. 10, geene
juridieke waarde weer toegekend en het aan ieder Israëliet vrijgelaten werd den eed of te leggen met

gedekten- of met ontblooten

hoofde.

29 Junij 1871, n°. 14. (Staats - Courant n°. 178).
Besluit , waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
Gebroederschap « Gedenk den Armen» , te Amsterdam,
worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Deze gebroederschap stelt zich ten doel, den nood der armen
zooveel mogelijk te leenigen , en hunnen toestand te verbeteren ,
zoowel door het uitreiken van eetwaren of andere benoodigdheden ,
als wel op zoodanige andere wijze , als tijd en omstandigheden.
toelaten.
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De daartoe vereischte middelen worden bijeengebragt door jaarlijksche bijdragen, schenkingen en makingen.
Schenkingen en makingen, waaraan geene bijzondere voorwaarden
verbonden zijn, alsmede elk batig saldo ,. worden gekapitaliseerd.
Leden zijn alien, die voor een of meer aandeelen a, 1 1.61 per
aandeel jaarlijks tot deze gebroederschap bijdragen.
Voor elk bedrag van 1 50 in Bens gestort , wordt het lidmaatschap met de daaraan verbondene regten , voor een aandeel levenslang verkregen.
Het beheer wordt door een op de algemeene vergadering vast
te stellen algemeen reglement geregeld.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur, de
algemeene vergaderingen , de ontbinding, de wijzigingen enz.

29 Junij 1871, no. '15. (Stoats-Courant no. 170).
Besluit, waarbij de statuten der voor 25 jaren aangegane
vereeniging « Volksbelang » , gevestigd te Zierikzee , worden
goedgekeurd , en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon
wordt erkend.
Nola. Haar doel is de vestiging en instandhouding van eene loca-

liteit, geschikt tot het houden eener brei- en naaischool voor on.vermogenden.
De kosten van onderhoud worden gevonden door het stedelijk
subsidie jaarlijks ten behoeve van het schoollokaal verstrekt en de
huurpenningen betaald door hen, die van de localiteit buiten de
schooluren gebruik maken.
Leden der vereeniging zijn zij , die in bedoelde localiteit aandeel hebben.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur, het
geldelijk beheer, de eventuele ontbinding enz.

30 Junij 1871, no. 16.
Besluit, luidende :
Beschikkende op het beroep , door het Roomsch Katholijk
kerkbestuur te Broeksittard , in vereeniging met den raad
dier gemeente , ingesteld tegen een besluit van Gedeputeerde
Staten van Limburg van '14 October 1870, 3 A. L. 6401-2 D.,
waarbij de sluiting met 1 Februarij 1871 is bevolen der
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ten name van de Roomsch Katbolijke gemeente, onder
sectie A, n°. 944, gekadastreerde begraafplaats;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 20sten Junij 187[, n°. 1;
Op de voordragt van Onzen Minister van Staat en van
Binnenlandsche Zaken van den 24sten Junij 1871, la F, 2de
Afdeeling;
Overwegende:
dat de bedoelde begraafplaats, ten name der Roomsch
Katholijke gemeente staande, de algemeene begraafplaats
der gemeente Broeksittard uitmaakt , en als zoodanig door
de burgerlijke gemeente bezeten en door het gemeentebestuur uitsluitend beheerd wordt ;
dat Gedeputeerde Staten , krachtens art. 46 der wet van
10 April 1869 (Staatsblad IP. 65) , de sluiting dier begraafplaats , als schadelijk voor de volksgezondheid, hebben bevolen , omdat zij zou zijn oververzadigd met lijkenstof, zoodat, bij het delven van grafkuilen , onaangename reuk en
nadeelige uitwasemingen worden waargenomen , en van z56
beperkte ruimte , dat, bij het begraven , somtijds overblijfselen te voorschijn komen van nog niet in ontbinding overgegane lijken;
dat een ingesteld onderzoek de bewijzen heeft opgeleverd,
dat de genoemde begraafplaats is gelegen binnen de bebouwde kom der gemeente, tusschen bewoonde huizen, die
op minder dan 35 meters afstand daarvan verwijderd zijn;
dat de begraafplaats sedert twee eeuwen in gebruik is, en
dat, volgens de ambtsberigten van het geneeskundig Staatstoezigt, de bodem z56 verzadigd is met ontbindingsproducten , dat hij niet meer voldoende in staat is om de lijken
door krachtige oxydatie in onschadelijke elementen te veranderen ; dat het water van Brie welputten , in den omtrek
der begraafplaats gelegen, na ingesteld scheikundig onderzoek, gebleken is vermengd te zijn met schadelijke bestanddeelen , welke beschouwd worden voortgebragt te zijn door
ontbinding van dierlijke organische ligchamen ; weshalve
de gehoorde ambtenaren van het geneeskundig Staatstoezigt
eenstemmig van oordeel zijn, dat de begraafplaats schadelijk
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voor de volksgczondheid is te achten, en mitsdien hare
sluiting noodzakelijk is;
Gezien de wet van 10 April 1869 (Staatsblad n°. 65);
Hebben goedgevonden en verstaan:
met handhaving van het bovenvermeld . besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg van 14 October 1870, het
daartegen ingesteld beroep ongegrond te verklaren, en te
bepalen, dat de begraafplaats voor 1 Januarij 1872 gesloten
zal moeten zijn.
Onze Minister van Staat en 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 28
Junij 1870, n°. 11 en 6 September 1871, n o. 2).
Nola. Het gemeentebestuur beweerde onder anderen :
dat het kerkhof (algemeene begraafplaats) binnen zijne muren
volgens kadaster eerie oppervlakte heeft van 590 vierkante meters;
dat de gemeente thans eerie bevolking telt van 640 zielen , waarvan in de laatste tien jaren gestorven zijn 150 personen , bij
gevolg 15 per jaar volwassenen en kinderen ;
dat, indien ieder lijk eene oppervlakte beslaat van 3 vierkante
meters, de bestaande begraafplaats ruim genoeg zoude zijn om gedurende 15 jaren de graven onaangeroerd to laten ;
dat de graven op het kerkhof worden gemaakt door de naburen
der overledenen en men nooit gehoord heeft, dat zij , bij het
opdelven van graven, een onaangenamen reuk hebben ontwaard ;
dat in vroegere jaren, toen de kerk in beneficium door een
der kapellanen van het toenmalig kapittel van Sittard bediend
werd , er te Broeksittard geen gebouw voor pastorij bestond en de
grond waarop de tegenwoordige pastorij in 1806 is gebouwd met
haren tuin een deel van het kerkhof uitmaakte en tot algemeene
begraafplaats diende ;
dat de typhus, welke in de twee laatste jaren to Broeksittard
eenige offers heeft gemaakt, heerschte op eerie pachthoeve , circa
30 minuten van het dorp gelegen , alsmede in drie huizen , 700
meters van de begraafplaats verwijderd , terwijl geen enkel geval
zich heeft voorgedaan in de nabijheid dier begraafplaats ;
dat de ligging van het dorp den aanleg van eerie nieuwe be,
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graafplaats , op 50 meters van de bewoonde huizen , zeer moeijelijk
maakt ;
dat het niet is te verklaren , waarom van de 188 parochien in
Limburg, wier begraafplaatsen in de kom der gemeente en rondom
de kerken gelegen zijn , die van Broeksittard alleen als nadeelig
voor de volksgezondheid beschouwd wordt ; en
dat van de 138 woningen , die in de kom der gemeente gelegen
zijn, slechts 10 binnen een afstand van 50 meters bij het
kerkhof staan.
Eene van wege het geneeskundig Staatstoezigt gedane opmeting
van het kerkhof heeft slechts de oppervlakte van 432 vierkante
meters doen kennen , waarvan echter moet afgetrokken worden 168
vierkante meters voor de voetpaden , zoodat voor eigenlijke begraafplaats slechts 264 vierkante meters overblijft , terwijl er voor
de 150 lijken in den loop van tien jaren vallende , minstens 300
vierkante meters benoodigd zijn, wanneer men voor ieder lijk ,
met inbegrip van den bij art. 22 der wet van 10 April 1869
(Staatablad n°. 65) gevorderden afstand tusschen de graven, gemiddeld niet meer dan 2 vierkante meters neemt.
De geneesheer,, die gedurende 48 jaren te Broeksittard verscheidene malen thypheuse zieken behandeld heeft, verklaarde
nimmer reden gehad te hebben om het kerkhof als oorzaak dier
krankten te beschouwen, maar veeleer de onreinheid van de
straten in het dorp en den moerassigen grond in het algemeen.

30 Junij 1871, Tie, 21.
Besluit, luidende:
Beschikkende op een adres van den raad der gemeente
Rheden, daarbij Onze voorzienini inroepende tegen een
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 15
Februarij 1871, n°, 31, bevelen4e vermeerdering van het
getal scholen in de gemeente Rheden met eene voor meer
uitgebreid lager onderwijs;
Den Raad van State (Afdeeling voor de gescbillen van
bestuur) gehoord, advies van 14 Junij 1871, n°. 28;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Taken van 24 Junij 1871, n°. 183, 5de Afdeeling;
Overwegende :

dat het door den raad bestreden besluit van Gedeputeerde
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Staten van Gelderland is genomen in overeenstemming met
het eenparig gevoelen van de meerderheid van het collegie
van burgemeester en wethouders, van den schoolopziener
in het eerste district van Gelderland en van den Inspecteur
van het lager onderwijs in die provincie ;
dat het niet te ontkennen is, dat te Velp , met eene bevolking van omstreeks 4000 zielen, voor de velen , die
aldaar tot den burgerstand behobren, gelegenheid behoort
te bestaan tot het aan hunne kinderen verschaffen van meer
uitgebreid lager onderwijs , voor aanzienlijk mindere kosten,
dan aldaar op de thans bestaande bijzondere inrigtingen
van dien aard verkrijgbaar is , terwijl de gunstige staat der
gemeentelijke geldmiddelen het voldoen aan die behoefte
gedoogt ;
dat de raad in zijn adres aan zijn verzoek tot buiteneffect-stelling van gezegd besluit van Gedeputeerde Staten
toevoegt het verzoek om te verklaren , dat de raad kan
volstaan met het toestaan eener jaarlijksche subsidie tot
het beoogde doel , waaruit blijkt , dat niet zoozeer het bestaan der behoefte wordt ontkend , als wel dat bezwaar
wordt gemaakt tegen de oprigting eener afzonderlijke openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs;
dat het bepalen der meest geschikte wijze, waarop aan
de bestaande behoefte kan worden voldaan , alsnog aan den
gemeenteraad kan overgelaten worden;
Gezien de wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad no. 103);
Hebben goedgevonden en verstaan :
met wijziging in zooverre van het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 15 Februarij 1871, te
bevelen, dat in de gemeente Rheden het openbaar lager
onderwijs, te Velp te geven, ook zal omvatten minstens de
vakken, vermeld onder de letters k, 1 en o van art. 1 der
wet op het lager onderwijs.
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 15 Mei en 30 October
1871, n°. 22 en 22).
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Nota. Behalve de openbare school voor gewoon lager onderwijs bestaan er te Ve1p Erie bijzondere scholen voor meer uitgebreid lager

onderwijs, namelijk 1 kostschool , 1 uitsluitend voor meisjes en 1,
waarop het schoolgeld (200 bedraagt.
Eenige ingezetenen verlangden, dat de gemeente eene vierde
school voor meer uitgebreid lager onderwijs, waarop het schoolgeld slechts f 20 bedroeg , zoude oprigten, ten einde concurrentie
tegen de bestaande bijzondere scholen te voeren,
De gemeenteraad had daartegen bezwaar,, om de aan die oprigting
verbonden zeer aanzienlijke kosten , begroot op een derde der gemeente-inkomsten , en omdat het algemeen belang de verlangde concurrentie niet vorderde , aangezien slechts een 30-tal leerlingen van
de nieuwe school zoude gebruik makers, terwijl het dorp yelp,
met eene bevolking van slechts 3000 zielen , vlak bij de stad
Arnhem ligt , alwaar de kinderen zoo gemakkelijk onderwijs
kunnen genieten.
Andere ingezetenen verklaarden zich dan ook tegen het oprigten
eener vierde school, omdat de drie bestaande bijzondere scholen
in de behoefte voorzagen , vele kinderen gebruik maakten van de
Arnhemsche scholen, en de inkomsteti der gemeente veeleer behoorden te worden aangewend tot afdoening der gemeente-schulden ,
die oorzaak zijn , dat Velp zelfs geen lantaarn tot straatverlichting
kan bekomen.
2 Julij 1871, no. 25.
Besluit , luidende :
Beschikkende op het door Gedeputeerde Staten van Groningen aan Ons ter beslissing voorgedragen geschil tusschen
de gemeentebesturen van Oldehove en Grijpskerk aangaande
de finantiele regeling van het onderwijs der gemeenschappelijke school te Kommerzip ;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 14den Junij 1871, n°. 31;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van 27 Junij 1871, no. 190, 5de Afdeeling;
Overwegende :
dat de gemeentebesturen van Oldehove en Grijpskerk, na
daartoe verkregen magtiging van Gedeputeerde Staten van
Groningen, onderling de zaken van het lager onderwijs in
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de school te Kommerzijl, die aan beide gemeenten behoort,
hebben geregeld bij eene overeenkomst van 30 Julij en 23
November '1860, goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde
Staten van 28 December daaraanvolgende, n°. 90;
dat in de bedoelde overeenkomst , onder anderen, de bepaling voorkomt , dat de kosten van onderhoud der gebouwen en die van het onderwijs door beide gemeenten,
ieder voor de helft, worden gedragen, met bepaling evenwel, dat , indien later mogt blijken, dat uit de eene gemeente 25 of meer kinderen meer dan nit de andere ter
school gaan , er eene nieuwe regeling aangaande het door
iedere gemeente te dragen aandeel in de jaarwedden van
het onderwijzend personeel zal kunnen plaats hebben;
dat zoodanige nieuwe regeling thans aan den raad der
gemeente Oldehove , met het oog op de uitkomsten der
tegenwoordige school-statistiek , wenschelijk is voorgekomen,
en wel in dier voege , dat de. tractementen van het onderwijzend personeel, alsmede de schoolbehoeften der gemeenschappelijke school te Kommerzijl, door de beide gemeenten
zouden worden betaald, in evenredigheid der uit iedere
gemeente aldaar ter schoolgaande kinderen, te rekenen
naar de „ kwartaalstaten, bij de gemeentebesturen voorhanden , terwijl de overige kosten door beide gemeenten, ieder
voor de helft, zouden worden gedragen, welk voorstel door
Gedeputeerde Staten is ondersteund;
dat het gemeentebestuur van Grijpskerk zich evenwel
daarmede niet heeft kunnen vereenigen, ook op grond, dat
het verschil van het aantal kinderen, uit beide gemeenten,
te Kommerzijl ter school gaande, nog geen 25 zoude bedragen; doch dat het zijnerzijds heeft voorgesteld, dat alleen
in de jaarwedde van den hulp-onderwijzer en in de kosten
der schoolbehoeften naar den maatstaf van de schoolbevolking nit iedere gemeente zou worden bijgedragen, onder
te-kennen-geving tevens, dat het aan eene scheiding boven
eene voor de belangen der gemeente nadeelige gemeenschap
de voorkeur gaf;
dat zoodanige scheiding evenwel moet geacht worden
voor geene van beide gemeenten wenschelijk te zijn, daar
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de behoefte aan twee scholen in een klein dorp als Kommerzijl niet wel is aan te nemen , en de oprigting eener
afzonderlijke school voor de finantia van beide gemeenten,
doch inzonderheid voor Oldehove , nadeelig zoude zijn;
dat de geest der overeenkomst van 1860 zoodanig behoort
te worden opgevat , dat aan ieder der beide betrokken gemeenten de bevoegdheid is voorbehouden om , onder de bij
de overeenkomst voorziene omstandigheden, eene nieuwe
regeling te vragen van het door iedere gemeente te dragen
aandeel in de jaarwedden van het onderwijzend personeel;
dat , volgens eene van de zijde van Grijpskerk niet wederlegde opgave , er op 15 Januarij 1871 op de school te
Kommerzijl waren 100 kinderen , waarvan 63 uit Grijpskerk
en 37 nit Oldehove; en dat derhalve de omstandigheid,
waaronder eene herziening der overeenkomst van 1860 door
laatstgenoemde gemeente kon worden gevraagd , moet geacht worden aanwezig te zijn;
dat intusschen aan zoodanige herziening de inhoud zelf
der overeenkornst , zoolang deze niet is opgezegd, behoort
ten grondslag te liggen, zoodat de verhouding tusschen het
aantal schoolgaande kinderen uit elke der gemeenten alleen
kan strekken als maatstaf van het belang van iedere gemeente bij de gerneenschappelipie school, voor zooverre dat
belang bij de bedoelde overeenkomst niet anders is geregeld;
dat mitsdien uitsluitend de jaarwedden van het onderwijzend personeel, waaronder zoowel die van den hulp- als
van den hoofdonderwijzer moeten worden begrepen , doch
geenszins het bedrag der schoolbehoeften, het onderwerp
van de thans voorgestelde nieuwe regeling vermag uit te
maken ;
Gezien de wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad n°.100),
art. 147 der wet van 6 Julij '1850 (Staatsblad n°. 39) en
artt. '121 en 122 der wet van 29 Junij '1851 (Staatsblad
n°. 85) ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
te bepalen, dat, met inachtneming der in 1860 tusschen
de gemeenten Grijpskerk •en Oldehove gesloten overeenkomst, de bijdrage van ieder dier gemeenten in de jaar-
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wedden van den hoofd- en hulp-onderwijzer aan de gemeenschappelijke school te Kommerzip , to beginnen met 1 Julij
1871, zullen worden gedragen naar den maatstaf der schoolbevolking uit iedere gemeente.
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 10 April 1866, n°. 97).
3 Julij 1871, no. 27.
Besluit , luidende :
Beschikkende op het hooger beroep , bij Ons ingesteld door
den raad der gemeente Groesbeek tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 4 April 11. , n°. 63,
daarbij hunne goedkeuring onthoudende aan de begrooting
van voornoemde gemeente over 1871;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 20sten Junij 1871 . n°. 34;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van 28 Junij 1871, no . 185, 2de Afdeeling;
Overwegende :
dat op de begrooting voormeld, onder hoofdstuk V, art. 2
der uitgaven, is uitgetrokken eene som van t 2,000, wegens
uit te keeren subsidie aan het burgerlijk armbestuur te Groesbeek, en zulks in verband met een besluit, door den raad
dier gemeente op 2 November 1870, ingevolge art. 59 der
wet tot regeling van het armbestuur , genomen;
dat Gedeputeerde Staten, met het oog op de artt. 20, 21
en 61 dier wet, zich met dat raadsbesluit niet kunnende vereenigen , in voldoening aan art. 61, tweede lid, dier wet,
hunne goedkeuring aan de gemeente begrooting, ten einde
langs dien weg de vermindering van bewust subsidie te bevorderen , hebben geweigerd ;
dat, volgens art. 20 der wet, de armverzorging aan de
kerkelijke en bijzondere liefdadigheid moet worden overgelaten ;
dat, volgens art. 24 , het burgerlijk armbestuur alleen uit
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politiezorg bedeelen , en de verpleging slechts van die armen
voor zijne rekening nemen mag, -welke van kerkelijke of
bijzondere instellingen van liefdadigheid geen onderstand
verkrijgen kunnen , en wier bedeeling desniettemin volstrekt
onvermijdelijk is ;
dat met deze wettelijke voorschriften de te Groesbeek aanwezige toestand in strijd is , in die mate , dat in genoemde
gemeente , welker inwoners bijna uitsluitend tot het Roomsch
Katholijk kerkgenootschap behooren , geen kerkelijk armbestuur van die gezindheid bestaat ; noch bij wege van geldinzameling of op andere wijze, door de bijzondere liefdadigheid , zij bet slechts voor een deel , wordt bijgedragen ,
hetzij tot daarstelling en instandhouding van een Roomsch
Katholijk parochiaal armbestuur , hetzij ten behoeve van de
armenverzorging in het algemeen ;
dat intusschen dezelfde ingezetenen , welke als belasting de
gelden zouden opbrengen , bestemd ter bestrijding van bewust
subsidie, geacht mogen worden bij magte te zijn , eenige
fondsen bijeen te brengen, waarmede hunne armen, immers
gedeeltelijk , bedeeld, en met welker bedrag de gemeente lasten
tevens naar verhouding verminderd zouden kunnen worden;
dat mitsdien maatregelen behooren genomen te worden om
de vermindering te bevorderen van meergemeld subsidie,
en de armenverzorging te Groesbeek tot zoodanigen toestand
te brengen of terug te brengen, als met de beginselen der
wet tot regeling van het armbestuur strooken zal;
Gezien art. 209 der gemeentewet , en de artt. 20, 21, 60b
en 61 der wet tot regeling van het armbestuur;
Hebben goedgevonden en verstaan :
het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland van
4 April 11., no. 63, mits deze te bekrachtigen , en het daartegen door den raad der gemeente Groesbeek ingesteld hooger
beroep te verklaren, ongegrond.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de
uitvoering van cut besluit , waarvan afschrift zal worden
gezonden aan den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestuur). (Zie Besluiten 16 Junij 1870, n°. 7,
22 Julij 1871, n°. 16 en 17).
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Nota. In de zeer armoedige gemeente Groesbeek , alwaar van 4073

ingezetenen 3949 de Roomsch Katholijke godsdienst belijden , is
geen parochiaal armbestuur kunnen worden ingesteld , omdat de
parochie de daartoe noodige geldmiddelen niet bezit, noch van
de parochianen kan verkrijgen. Deze toch zijn meest alien onvermogend en buiten staat iets tot bedeeling van het groot aantal
der dtuiraanwezige armen te kunnen bijdragen, zoodat een op te
Tigten ptrochiaal armbestuur , bij volslagen gemis aan fondsen
die armen niet zou kunnen helpen , waaruit onberekenbare moeijelijkheden zouden geboren worden, waarom het gomeentebestuur
istpeAs met ,de armen-verzprging is belast geweest.
3 Julij 1871, n°. 422.
Beschikkinq van den Minister van Justitie, luidende:
Gezien den op hem van wege Zijne Majesteit verstrekten
last, betrekkelijk het aan Hoogst Dezelve ingediend verzoekschrift van het bestuur van de bijzondere school voor
Christelijk Nationaal onderwijs te A, provincie B, om
magtiging te erlangen tot aanvaarding van een legaat groot
f 500, aan genoemde bijzondere school besproken door C,
bij testament, den 29sten Mei 1874 verleden voor den
notaris D, residerende te E;
Gelet op art. 947 Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat gemelde school noch eene openbare
installing, noch een godsdienstig gesticht, kerk of armen
inrigting is;
Heeft goedgevonden,
aan adressant te kennen te geven, met terugzending van
bet door hem overgelegd extract-testament, dat hij de gevraagde magtiging, voigens de wet, niet behoeft, en dat
er alzoo geen gronden zijn, om aan het tegenwoordig verzoek te voldoen. (Zie Beschikkingen 4 Maart en 25 October
1871, no . 114 en 80, mitsgaders :Missives 6 Junij en 27
December 4874, n°. 102 en 109).
Nola. De hier bedoelde bijzondere school is die der vereeniging ,

welke bij Koninklijk be g uit van den 10deu Augustus 1866, O. 73
(zie bladz. 483 van den Twee en twineig.sten Jaargang van dit
Handboekje als regtspersoon is erkend.
32
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16 Julij 1871, n°. 27. (Staats-Courant n°. 182).
Besluit, waarbij de statuten der voor 25 jaren aangegane
vereeniging tot werkverschaffing aan behoeftigen , gevestigd
in de Rijp , worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Note. Het doel dezer vereeniging is werk to verschaffen aan behoeftige inwOners der gemeente , op de wijze bij huishoudelijk reglement omschreven.
Aan de in de werkinrigting opgenomenen zal voor hun werk
voedsel worden verschaft en eenig loon betaald.
Leden der vereeniging zijn alien, die zich verbinden tot eene
bijdrage van minstens een gulden 's jaars.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur, het
geldelijk beheer,, de werkinrigting, de vergadering enz.
17 Julij 1871.
Arrest van den Hoogen Raad, waarbij, onder anderen,
is beslist, dat eene plaatselijke verordening, boudende verbodsbepalingen tegen het ontvangen in eene tapperij van
gelagrnakende personen voor het eindigen der laatste openbare godsdienstoefening op Zondag, zeer goed naast "de wet
van den lsten Maart 1815 (Staatsblad n°. 21) bestaanbaar
is — en zulks op grond;
dat tusschen deze verordening en, die wet geen strijd
bestaat ;
dat bij die verordening niets geoorloofd wordt verklaard
hetgeen de wet had verboden, Of verboden wordt hetgeen
de wet had geoorloofd verklaard; maar dat daarbij alleen
iets wordt verboden, hetgeen die wet niet had verboden
en waartoe zij ook evenmin verlof gegeven had;
dat bij de Zondagswet de regeling van de Zon- en feestdagen niet uitsluitend aan den rijkswetgever wordt voorbehouden, vermits de wet ook plaatselijke en andere reglementen omtrent dat onderwerp nevens zich bestaanbaar
acht, daar zij niet alle dat punt betreffende verordeningen
vervallen verklaart , maar alleen die, welke daarmede niet
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overeenkomen; zoodat andere verordeningen betreffende dat
onderwerp, mits niet met die wet strijdende, nevens die
wet kunnen blijven bestaan , indien zij vroeger zijn uitgevaardigd , en nieuwe kunnen worden vastgesteld, indien de
wetgever in rijks-, provinciaal- of gemeentebelang zulks
noodig mogt oordeelen. (Zie Vonnis 29 October 1867).
19 Julij 1871, n°. 250.
Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken,
I uidende :
In antwoord op Uwe missive van 7 deter, 2de afdeeling,
A. la 3990/4 F, heb ik de eer U mede te deelen, dat, mijns
inziens, met het vervallen , op 15 Julij 1870, krachtens art.
5 der wet van 1 Junij 1870 (Staatsblad n o . 85), van de
artt. 55, 56 en 57 der wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad
n°. 100), de verpligting tot nakoming der bij laatstgenoemde artt. gegeven voorschriften heeft opgehouden, en
dat van toen of de vorderingen ten laste van gemeenten,
wegens ondersteuning krachtens gerioemde Wet verstrekt ,
ten opzigte der verjaring onder de algemeene bepaling van
art. 228 der gemeentewet vallen.
22 Julij 1871, no. 16.
Besluit , luidende:
Beschikkende op het adres van het gemeentebestuur van
Overasselt, aan Ons, met beroep op art. 200 der gemeentewet, de vernietiging verzoekende der besluiten van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 4 en 28 Maart 1871,
no. 31 en 60, waarbij deze hunne goedkeuring hebben onthouden aan het raadsbesluit dier gemeente tot het toekennen
van een subsidie aan het burgerlijk armbestuur te Overasselt
over 1871
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 5den Julij 1871 n o. 38;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 17den Julij 1871 n°. 232, 2de Afdeeling;
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Overwegende :
dat op de begrooting der gemeente Overasselt voor het
dienstjaar 1871 is uitgetrokken eene som van f 250, wegens
uit te keeren subsidie aan het algemeen armbestuur aldaar,
en zulks in verband met een besluit van den raad dier gemeente, op 8 October 1870, ingevolge art. 59 der wet tot
regeling van het armbestuur genomen;
dat Gedeputeerde Staten, bij hun besluit van 27 December
11., n°. 63, de begrooting der gemeente Overasselt hebben
goedgekeurd, onder opmerking evenwel aan het gemeentebestuur, dat de uitbetaling van het subsidie aan het armbestuur voornoemd niet mogt plaats hebben, dan nadat zij
zich met het raadsbesluit van 8 October 1870 zouden hebben
vereenigd; dat zij intusschen , bij hunne besluiten van 1
en van 28 Maart 1871, n°; 31 en 60, aan den raad der
gemeente Overasselt hebben te kennen gegeven, dat zij aan
het voormelde raadsbesluit hunne goedkeuring bleven onthouden ;
dat bier geen spraak is van voorziening tegen een besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij de goedkeuring eener
begrooting is geweigerd; dat toch de goedkeuring der begrooting in deze is verleend; dat wel Gedeputeerde Staten
aan hun besluit tot goedkeuring eene opmerking hebben
toegevoegd , maar dat daardoor niet wordt weggenomen,
dat werkelijk de goedkeuring is verleend, zoo als zij, volgens de wet, alleen kon worden gegeven, namelijk aan de
begrooting in haar geheel , gelijk zij door den raad is vastgesteld ;
dat de aangevallen besluiten van Gedeputeerde Staten van
1 en 28 Maart 11. genomen zijn met het oog op art.. 61,
2de lid, der wet tot regeling van het armbestuur, bij hetwelk aan Gedeputeerde Staten toezigt wordt opgedragen op
de besluiten van gemeenteraden , bedoeld bij artt. 59 en 60
der genoemde wet; en dat op de besluiten, door Gedeputeerde Staten tot uitoefening van dat toezigt genomen, niet
van toepassing is art. 200 der gerneentewet , volgens betwelk Onze voorziening kan worden ingeroepen door de gemeentebesturen tegen de beslissing, van Gedeputeerde Staten
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in de Ovalien, bij de artt. 194 tot '199 der gemeentewet
omschreven ;
dat op het besluit van den raad der gemeente Overasselt
van 8 October 4870 de goedkeuring van Gedeputeerde Staten
niet wordt vereischt ;
dat door de goedkeuring der begrooting het gemeentebestuur tot uitbetaling van het daarop in uitgaaf uitgetrokken
subsidie is gemagtigd ; en dat het daarin niet wordt verhinderd door de aangevallen besluiten van Gedeputeerde
Staten, waarbij goedkeuring is geweigerd, die door de wet
niet wordt gevorderd;
dat er alzoo Been grond bestaat orn die besluiten te vernietigen ;
Gezien artt. 200, 209 en 210 der gemeentewet en artt.
59, 60 en 61 der wet tot regeling van bet arrnbestnur ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
te verklaren , dat er geene termen bestaan orn aan het
verzoek van het gemeentebestuur van Overasselt te voldoen.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden
gezonden aan den Baad van State (Afdeeling voor de geschillen van bestnur). (Zie Besluiten 3 en 22 Julij 4874 ,
n°. 27 en 47).
Nola. Gedeputeerde Staten maakten zwarigheid tegen het verleenen
yen subsidie aan het burgerlijk armbestuur, omdat te Overasselt

een Roomsch Katholijk parochiaal armbestuur ontbrak en dit alsnog behoorde te worden opgerigt.
Even als te Groesbeek (zie hiervoren bladz. 487) pleit voor de
niet-oprigting van een parochiaal armbestuur de omstandigheid
dat er geene armenfondsen bij de Roomsch Katholijke parochie van
Overasselt eanwezig zijn en er derhalve niets te beheeren of te
bedeelen valt.
De gemeente Overasselt, wier bevolking voor 15/16 nit Roomsch
Katholijken bestaat, is verdeeld in twee kadastrale afdeelingen,
namelijk Over- en Nederasselt , die elk haar eigen algemeen armbestuur hebben , waarvan dat te Overasselt ruim de .helft minder
aan eigen inkomsten , nit algemeene armenfondsen voortvloeijende,
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heeft dan dat te Nederasselt , terwijl de laatste veel minder armen
dan de eerste telt.
Om aan dat verschil eenigermate to gemoet te komen geeft de
burgerlijke gemeente, sedert de scheiding der algemeene armenfondsen, die tusschen de algemeene armbesturen en de Hervormde
diaconie verdeeld zijn ,. aan het algemeen armbestuur van Overasselt een jaarlijksch subsidie naar mate der behoeften.
Het instellen van een parochiaal armbestuur zou de noodzakelijkheid van deze tegemoetkoming niet kunnen wegnemen , omdat
de parochie zich over de beide afdeelingen der gemeente uitstrekt
en de ongelijkheid der bedeeling van de behoeftigen nit de algemeene armenfondsen, toch altijd zou vorderen , dat er een subsidie
aan het algemeen armbestuur to 0 verasselt word verstrekt.
Desniettegenstaande bleven Gedeputeerde Staten weigeren die
verstrekking , welke eene zaak is van uitsluitend plaatselijk belang ,
goed to keuren schoon de wet zoodanige goedkeuring niet vordert ,
noch de billijkheid to wederleggen was van het subsidie, als gevolg
der ongelijkheid van de verdeeling der algemeene armenfondsen,
waarbij wel de burgerlijke gemeente en de Hervormde diaconie,
maar niet de Roomsch Katholijke parochie bevoordeeld word,
ongeacht deze laatste de overgroote meerderheid der bevolking
uitmaakt en onder de weinige Hervormden in die gemeente schier
geen amen gevonden worden.

22 Julij 4871, no. 17.
Besluit, luidende:
Beschikkende op het adres van den raad der gemeente
Wijchen , aan Ons, met een beroep op artt. 200-210 der
gemeentewet en artt. 59-61 der armenwet, voorziening
vragende tegen besluiten van Gedeputeerde Staten van
Gelderland van 4 en 28 Maart 1871, n o. 34 en 59, waarbij
dat collegie zijne goedkeuring heeft onthouden aan het
raadsbesluit Bier gemeente tot het toekennen van een subsidie aan de algemeene armbesturen van Wijchen en Niftrik
over 4871, en tevens verzoekende , dat het Ons behagen
moge die besluiten van Gedeputeerde Staten te vernietigen,
en alsnog aan het bedoelde raadsbesluit goedkeuring te
verleenen;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
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bestuur) gehoord, advies van den 5den Julij 1871 , n°. 44;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Taken van den 17den Julij 1871 , n°. 233, 2de Afdeeling;
Overwegende:
dat op de begrooting der gemeente Wijchen voor het
dienstjaar 1871 is uitgetrokken eene som van i 1356,
wegens uit te keeren subsidie aan de algemeene armbesturen van Wijchen en Niftrik , en zulks in verband met
een besluit van den raad dier gemeente, op 30 December
1870, ingevolge art. 59 der wet tot regeling van het armbestuur genomen ;
dat Gedeputeerde Staten , bij hun besluit van 22 Februarij
1871 , no. 23, de begrooting der gemeente Wijchen hebben
goedgekeurd, ander opmerking evenwel aan het gemeentebestuur , dat de uitbetaling van het subsidie aan de armbesturen voornoemd niet mogt plaats hebben, dan nadat
Gedeputeerde Staten zich met bet raadsbesluit van 30
December 1870 zouden hebben vereenigd;
dat zij intusschen bij hunne besluiten van 1 en 28 Maart
1871, n°. 31 en 59, aan den raad der gemeente Wijchen
hebben te kennen gegeven , dat zij aan het voormelde raadsbesluit hunne goedkeuring bleven onthouden;
dat hier geen spraak is van voorziening tegen een besluit
van Gedeputeerde Staten, waarbij de goedkeuring eener
begrooting is geweigerd; dat toch de goedkeuring der begrooting in deze is verleend; dat wel Gedeputeerde Staten
aan hun besluit tot goedkeuring eene opmerking hebben
toegevoegd , maar dat daardoor niet wordt weggenomen ,
dat werkelijk de goedkeuring is verleend, zoo als zij, volgens de wet, alleen kon warden gegeven , namelijk aan de
begrooting in haar geheel , gelijk zij door den raad is vastgestel d ;
dat de aangevallen besluiten van Gedeputeerde Staten
van 1 en 28 Maart 11. genomen zijn met het oog op art.
61, 2de lid, der wet tot regeling van het armbestuur, bij
hetwelk aan Gedeputeerde Staten toezigt wordt opgedragen
op de besluiten van gemeenteraden , bedoeld bij artt. 59 en
60 der genoemde wet ; en dat op de besluiten, door Gedepu-
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teerde Staten tot uitoefening van dat toezigt genomen, niet
van toepassing is art. 200 der gemeentewet, volgens hetwelk Onze voorziening kan worden ingeroepen door de gemeentebesturen tegen de beslissing van Gedeputeerde Staten
in de gevallen, bij de artt. 194 tot 199 der gemeentewet
omsChreven,
dat op het besluit van den raad der gemeente Wijchen
van 30 December 1870 de goedkeuring van Gedeputeerde
Staten niet wordt vereischt;
dat door de goedkeuring der begrooting het gemeentebestuur tot uitbetaling van het daarop in uitgaaf uitgetrokken subsidie is gemagtigd, en dat het daarin filet wordt
verhinderd door de aangevallen besluiten van Gedeputeerde
Staten, waarbij eene goedkeuring is geweigerd, die door
de wet niet gevorderd wordt;
dat er alzoo geen grond bestaat om die besluiten te vex.nietigen;
Gezien artt. 200, 209 en 210 der gemeentewet, en artt.
59, 60 en 61 der wet tot regeling van het armbekuur;
Hebben goedgevonden en verstaan:
te verklaren, dat er geene termen bestaan om aan het
verzoek van den gemeenteraad van VVijchen te voldoen.
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 Besluiteh '22 JUN, 10 Augustus
en 30 October 1871, n°. 16, 15 en 19).
Nola. Gedeputeerde Staten hebben bezwaar gemaakt tegen het Ilan
de algemeene armbesturen van Wijchen en Niftrik te verleenen
subsidie , omdat in die plaatsen Roomsch Katholijke parochiale
armbesturen ontbraken. Gelijksoortige omstandigheden , als die
welke in de parochien Over- en Nederasselt bestaan en hiervoren
op bladz. 491 vermeld zijn , maken het oprigten van parochiale
armbesturen aldaar ondoenlijk , maar Gedeputeerde Staten meenen
daarop geen acht te moeten slaan. 2ij wijzen op art. 20 der arinenwet , waarbij de armenzorg aan de kellelijke en bijzondere liefdadigheia is overgelaten , loch nemen niet in aanInerking , dat de
algemeene armbesturen, die in het bezit van armenfondsen zijn ,
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deze fondsen in de eerste plaats , overeenkomstig de daaraan verbonden bestemining , tot ondersteuning der armen moeten aanwenden , omdat die fondsen door de liefdadigheid zijn verstrekt.
De pastoor van Tilichen , die tevens secretaris en penningmeester van het algemeen armbestuur is, bevordert, door zijn
invloed , dat de liefdadigheid dikwerf, ten behoeve van dat bestuur,
Belden voor de armen bijdraagt , waardoor het subsidie der gemeente zooveel lager blijft als anders onvermijdelijk noodig zoude
wezen, doch daarmede nemen Gedeputeerde Staten geen genoegen,
zoolang er geene parochiale armbesturen ingesteld zijn, ten einde
de verzorging der Roomsch I(atholijke armen alsdan geheel aan de
algemeene armbesturen te kunnen doen onttrekken.
24 Julij 1871 (Staatsblad n°. 87).
Wet luidende:
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen
te weten:
Alzoo Wij in overweging hebben genomen, dat de noodzakelijkheid is gebleken eener wijziging van het vierde
hoofdstuk B der begrooting van Staatsuitgaven voor het
dienstjaar 4870, betreffende bet Departement van Justitie,
afdeeling Roomsch Katholijke Eeredienst , vastgesteld bij
de wet van den 14den Januarij 1870 (Staatsblad no . 16);
Zoo is het, dat Wij, den Rand van State gehoord en
met gemeen overleg der Staten-Generaal , hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan
bij deze:

Eenig artiket.
Artikel 12. (Pensioenen) van voormeld hoofdstuk wordt
vermeerderd met Brie duizend vier honderd gulden (f 3,400)
en mitsdien gebragt op acht en zestig duizend zes honderd
acht en zestig gulden (f 68,668).
Daarentegen warden do Nolgende artikelen van datzelfde
hoofdstuk verminderd, te weten:
Artikel (Jaarwedden van de amhtenalien enbedienden)
met Civet ()wizard tzree honderd gulden (f 2,200) en mitstilt* tgebratt op elf duiund guldeo, (f 41,;000).
Artikel 2. (Bureau- en lokaalbehoeften, benevens bind-
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en drukwerk) met twee honderd vijf en twintig gulden
(1 225) en mitsdien gebragt op twee duizend twee honderd
vijf en zeventig gulden (f 2,275).
Artikel 5. (Seminarien) met honderd gulden (f 100) en
mitsdien gebragt op dertien duizend drie honderd gulden
(f '13,300).
Artikel 7. (Plaatselijk dienstdoende kerkleeraars) met
honderd gulden (f 100) en mitsdien gebragt op viiy honderd

veertien duizend vier honderd en een gulden een en twintig
en een halve cent (f 514,401.215).
Artikel 8. (Subsidien ten behoeve van kerkelijke gebouwen
en pastorijen) met twee honderd en vijftig gulden (f 250)
en mitsdien gebragt op twee en twintig duizend drie honderd
en vijftig gulden (f 22,350).
Artikel 9. (Kerkelijk bestuur) met honderd vijf en twintig
gulden (f 125) en mitsdien gebragt op vier duizend een
honderd vijf en zeventig gulden (f 4,475).
Artikel 44. (Tijdelijke onderstand) met vier honderd
gulden (f 400) en mitsdien gebragt op een duizend vier
honderd gulden (t '1,400).
Lasten en bevelen , dat deze in het Stctatsblad zal warden
geplaatst, en dat alle Ministeriêle Departementen, Autoriteiten, Collegian en Ambtenaren , wien zulks aangaat, aan
de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Nota. De bij het ontwerp dezer wet overgelegde MEMORIE VAN
TOELICHTING , luidt als volgt
Op het 12de artikel van het bij de wet van den 14den
januarij 1870 (Staatsblad n°. 16) vastgestelde IVde hoofdstuk B
der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1870, werd
eene som van f 65,268 toegestaan , welke het bedrag uitmaakt van
de op 30 Junij 1869 ten laste van dat hoofdstuk loopendc burgerlijke en kerkelijke pensioenen.
Daarop is sedert 1 Julij 1869 tot 31 December 1870 een te
kort ontstaan ; veroorzaakt :
eensdeels door het verleenen van burgerlijke pensioenen aan
eervol ontslagen ambtenaren der Administratie voor de Zaken der
Roomsch Katholijke Eeredienst, te zamen bedragende f 3,209
'sjaars ; en
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anderdeels doordien de, overeenkomstig het bestaande reglement , nieuw toegekende kerkelijke pensioenen, ten gezamenlijken
bijdrage van f 10,952, hoezeer ruimschoots gedekt door het
versterf van bestaande pensioenen, ten bedrage van f 12,352,
echter voor de dienst van 1870 eene meerdere uitgave vorderen
van omtrent j 1,378, ten gevolge van de omstandigheid , dat de
eerste vroeger hebben moeten ingaan dan de laatste hebben kunnen
eindigen.
Het op deze wijze ontstane te kort van j 4,587 is gedeeltelijk
kunnen worden aangevuld door af- en overschrijving , krachtens
art. 2 der begrootingswet , eener som van f 1,187 uit den post
voor onvoorziene nitqaven , bij art. 15 van dit hoofdstuk beschikbaar gesteld.
Het alzoo overblijvende te kort van f 3,400 kan , zonder verhooging van het eindcijfer van het betrokken hoofdstuk, worden
aangevuld uit het ten gevolge van vacaturen of andere besparingen
vrijvallende op de artt. 1, 2 , 5 , 7 , 8 , 9 en 14 , in voege als
bij het wets-ontwerp is aangegeven. "

Bij het EIND VERSLAG op dat wetsontwerp , onder dagteekening
van 5 Julij 1871, in de Tweede _Kamer der Staten-Generaal nitgebragt, zijn geene aanmerkingen op het ontwerp van wet gemaakt.
24 Julij 1871 (Staatsblad n°. 90).
Wet , luidende:
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen , salut! doen
te weten :
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de alsnog bestaande verordeningen , krachtens welke van Regeringswege toezigt wordt uitgeoefend op het beheer der goederen
en fondsen bij de onderscheidene kerkgenootschappen, behooren te warden ingetrokken;
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:

Eenig artikel.
Het advies van den Staatsraad van 22 November 1808,
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sur le mode du remboursement des rentes et crêances des
communes et fabriques , goedgekeurd bij Keizerlijk decreet
van December '1808 (Bulletin des Lois n°. 221) , en het
Keizerlijk decreet van 16 Julij 4840, qui regle le mode
d'autorisation pour l'emploi du produit des remboursements
faits aux communes, aux hospices et aux fabriques (Bulletin
des Lois no. 302) , voor zooveel die nog van kracht zijn ,
worden ingetrokken.
Lasten en bevelen , dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst , en dat alle Ministeriêle Departementen , Autoriteiten , Collegian en Ambtenaren , wien zulks aangaat, aan
de naauwkeurige uitA oaring de hand zullen houden. (Zie
Besluit 24 November 9870, n°. 16 en de daarbij geplaatste
Nota, op bladzijde 628-630 van den Zes en twintigsten
Jaargang van dit llandboekje).
Xota. De bij het ontwerp van bovenstaande wet gevoegde MEMO=
VAN TOELICHTING , luidt als volgt :
Het advies van den Frauschen Staatsraad van 22 November
1808 en het Keizerlijk decreet van 16 julij 1810 , bij de bekende
decreten van 8 November 1810 en van 6 Januarij 1811 ook in.
de Hollandsche departementen executoir verklaard , stelden bepalingen vast omtrent de wijze van aflossing van kapitalen, verschuldigd
aan burgerlijke gemeenten , gestichten van weldadigheid en kerkfabrieken en omtrent de vereischte magtiging der Regering voor
de wederbelegging van de opbrengst dier aflossingen.
Voor zooveel betreft de burgerlijke gemeenten en de gestichten
van weldadigheid , hebben deze verordeningen na de vaststelling
van de gemeentewet en van de wet tot regeling van het armbestuur,, alle toepassing verloren. De tegenwoordige voordragt strekt ,
om ze ook ten opzigte van de kerkelijke administration buiten
werking to stellen.
Voor de instandhouding toch van een bijzonder Regeringstoezigt
op het weder beleggen van afgeloste kapitalen der kerkelijke administratien schijnt alle reden to zijn vervallen , sedert het beginsel
is aangenomen , dat de kerkgenootschappen en kerkelijke gemeenten
ten opzigte van de regeling harer inwendige belangen volledige
vrijheid genieten, en lien ten ,gevolge ook het Regeringstoezigt
op het kerkelijk beheer,, hetwelk vroeger bij de Hervormden en
Jsraelieten werd uitgeoefeud een einde heeft genomen.
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Het is den ondergeteekenden niet onbekend , dat in deze verordeningeu door sommigen een middel wordt, althans is gezien , om eensdeels de plaatsing der gelden van kerkelijke administratien in inschrijvingen in de grootboeken der nationale schuld te bevorderen , en
daardoor het Staatscrediet te stijven ; anderdeels , en dit ziet meer
bepaald op art. 4 van het decreet van 1810 , om de te groote
toeneaning der goederen in de doode hand tegen te gaan. De
ondergeteekenden zijn evenwel van oordeel, dat het aanwenden van het
door doze verordeningen geregdde Staatstoezigt tot bereiking van
dergelijke doeleinden geheel in strijd met den geest onzer instellingen , en dus niet geoorloofd. zou zijn. De privaatregtelijke zedelijke ligchamen genieten ten opzigte van het beheer en de belegging hunner gelden de meest volledige vrijheid. De kerkelijke
en bijzondere instellingen van weldadigheid , bedoeld bij letter b
en c van art. 2 der wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100) ,
worden in het kiezen van de wijze , waarop zij hare kapitalen
willen beleggen, niet belemmerd. Het komt den ondergeteekenden dus
voor, dat aaa de kerkelijke gemeenten dezelfde vrijheid behoort
te worden gelaten.
Het voorschrift van art. 1 van het advies van 1808, dat de
schuldenaars eene maand te voren van de aflossing kennis zouden
moeten geven, had, gelijk uit het artikel zelf blijkt , ten doel om
de beheerders der instelling de gelegenheid te geven de vereischte
autorisatie der Regering voor de wederbelegging inmiddels te verkrijgen. Vervalt de verpligting tot het vragen van zoodanige autorisatie, dan kan ook dit voorschrift worden ingetrokken.
De vraag kan worden paean , of bij de intrekking van het
advies van 1808 ook niet zou moeten vervallen art. 63 van het
Keizerlijk decreet van 30 December 1809 , concernant les fabriques,
waarin naar het advies wordt vervvezen.
De ondergeteekenden meenen evenwel doze vraag ontkennend to
moeten beantwoorden. Wel kunnen de kerkfabrieken , op welke het
decreet van 1209 van toepassing vrijgelaten worden in de keuze van
den vorm en de wijze van belegging barer kapitalen , gelijk na
het wegvalleu van het advies van 1808 het geval zal zijn. Maar
zoo lang kraehtens het decreet de burgerlijke gemeenten in bepaahle gevallen verpligt ,blijven bet tekort der eigen middelen van
de fabrieken aan to vullen behooren de laatste bij het genot dier
meerdere vrijheid uiettemin tot de belegging zelve verpligtle,blijven.
De ondergeteekenden meenen dus dat dit artikel thans onaan-
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geroerd moet worden gelaten , in afwachting dat een nader voorstel tot intrckking van het decreet van 30 December 1809 en
van andere daarmede verwante verordeningen van Franschen
oorsprong , welke bepaaldelijk in het hertogdom Limburg nog
geldig zijn, aan de beoordeeling der Volksvertegenwoordiging zal
kunnen worden onderworpen , zoodra het ter voorbereiding van
dezen maatregel vereischte onderzoek zal zijn afgeloopen.
Het Voorloopig Verslag bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal, onder dagteekening van den 20sten Mei 1871, op voormeld wetsontwerp uitgebragt , luidt als volgt :
§ 1. Bij de overweging in de afdeelingen der Kamer van het
wets-ontwerp tot intrekking van het advies van den Staatsraad
van 22 November 1808 , goedgekeurd bij Keizerlijk decreet van
21 December 1808 , en van het Keizerlijk decreet van 16 Julij
1810 , heeft men algemeen gaarne erkend , dat deze verordeningen,
als strijdig met de vrijheid der kerkgenootschappen en kerkelijke
gemeenten omtrent de regeling hunner inwendige belangen, behooren
te worden opgeheven. Men vroeg evenwel of het geschikte oogenblik voor die opheffing reeds gekomen was en of daarmede niet
noodeloos haast werd gemaakt. Nu toch zullen sommige verordeningen betrekkelijk het beleggen van gelden door kerkelijke administratien worden' ingetrokken , terwijl andere van denzelfden card,
althans in gedeelten des Rijks, blijven bestaan. Vooral had men
daarbij het oog op het Keizerlijk decreet van 30 December 1809,
concernant les fabriques , waarvan ook in de Memorie van Toelichting wordt gewaagd, en waarover bij de schriftelijke gedachtenwisseling over de definitieve yaststelling van hoofdstuk IV der
Staatsbegrooting voor 1871 insgelijks werd gehandeld. De Minister
van Justitie gaf in zijne Memorie van Antwoord op het Voorloopig
Verslag wegens dat hoofdstuk te kennen , dat over de intrekking
van dat decreet sedert Junij 1870 eene briefwisseling met Gedeputeerde Staten van Zeeland en Limburg was gevoerd , dat het
Zeeuwsche collegie zich gunstig voor de afschaffing had verklaard ,
en dat het definitief antwoord van de Limburgsche Gedeputeerde
Staten spoedig kon worden te gemoet gezien. Waarom dus niet
het einde van dat onderzoek afgewacht en geheel het onderwerp
gelijktijdig geregeld? Dit scheen te meer wenschelijk, omdat ,
zoo als de Regering zelve aan het elude van hare Memorie
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van Toelichting k. rkent, in zinsneden , die niet aan alien even
duidelijk toesciviien , door de intrekking van het advies van 1808
wijziging NVO gebragt in art. 63 van het decreet van 1809.
De kerkfabrieken in Limburg , voor welke het decreet voornamelijk van kracht blijft , zullen vrij worden in de keuze van
den vorm en de wijze van belegging harer kapitalen, maar alleen
voortdurend tot de belegging zelve verpligt blijven. Als die vrije
keuze bestaat, w at wordt er dan van den waarborg , dien de
Regering wenscht to behouden voor de burgerlijke gemeenten ,
die eventueel tot dekking van een bestaand tekort kunnen worden
geroepen P
Bij andere leden woog dit bezwaar niet of in mindere mate.
Door de intrekking van het advies van den Staatsraad van 1808
en van het decreet van 1810 wordt voor geheel Nederland een
stap nailer gedaan tot zuivere toepassing van het grondwettig
beginsel der scheiding van Kerk en Staat. Het decreet van 1809
is slechts in een betrekkelijk klein gedeelte des Rijks van kracht.
Geheele afschaffing daarvan zal voor Limburg niet zoo spoedig
kunnen plaats hebben. De zaak. is daarvoor van to ingewikkelden
aard. Tot zekere hoogte kan het onverschillig worden geacht ,
of omtrent den vorm en de wijze van belegging der Belden geen
bepaling meer bestaat , zoo .slechts de verpligting tot het beleggen, die uit art. 63 van het decreet voortvloeit, blijft bestaan.
De burgemeester der gemeente is toch van regtswege lid van de
kerkfabriekraad , en van dezen kan men in den regel verwachten
dat hij niet anders dan goede maatregelen omtrent het beleggen
nemen zal.
§ 2. Ook al liet men thans het decreet van 1809 ter zijde , bestaan
er andere wettelijke bepalingen , welker afschaffing even noodzakelijk
schijnt als die van de verordeningen van Franschen oorsprong , in
het wets-ontwerp genoemd. In de wet van den 14den Januarij 1815
(Staatsblad n°. 4) , wordt bij art. 4 de verpligting tot het op naam
stellen van inschrijvingen op het grootboek der rationale schuld
en het verbod van het bezit van certificaten ook tot kerkbesturen
uitgestrekt. Evenzoo treft het verbod van den aankoop van buitenlandsche fondsen , hetwelk oorspronkelijk in art. 10 der wet van
21 Augustus 1816 (Staatsblad n°. 33) voorkwam , (loch bij de
intrekking dezer wet behouden bleef en in art. 25 van de wet
van 3] Mei 1824 (Staatsblad n°. 36) woordelijk werd overgenomen 7 ook de ,, kerken " of kerkgenootschappen. Welligt zijn er
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nog weer verordeningen , hetzij van Franschen , hetzij van lateren
oorsprong te noemen , 4if4, , als men de kerkgenootschappen en
kerkelijke gemeenten omtrent de rcgeling hunner inwendige belangen
geheel vrij wil laten , niet kannen blijven bestaan.
§ 3. Eenige leden vroegen , of het niet in de rigging van het
tegenwoordige wets-ontwerp zou liggen om terug te komen op
de artft. 947 , 1092 en 1717 van het 1-ilurgerlijk Wetboek , voor
zoover .4aarin ha bergi4s§1 igt, dat voor de ganvaardieg van.
vermakingen , ook aan godsdienstige gestichten en kerken magtiging des Konings wordt gevorderd.. Die wetsbepalingen zijn tech
het uitvloeisel van het Fransche systeem , dat alles wilde regelen
en de kerkelijke goederen eenigermate beschouwtle als e*endom
van den Staat, voor een bepaald doe). aangpwezen. Zij ziju niet
overeen to brengen. ,03,et pus vrijer stolsol en te mind,erl)estaanbaar ,
omdat voor de vereeeigingen. volgens de wet van 1845 opgerigt
en in het ,bezit van regtsperso4nlijkheid, eerie dergelijhe belemwring niet beataat. Yoor zoover men ,*e lleschouwen ail a1s tegen
te groote vermeerderigg der goederen in 4.e doode hand gerigt ,
valt niet to ontkennen, dat doe]. ook daarpm wor4t gemist,
omdat door fictieven koop bet vragen der' magtiging ,kan wprden
vermedeu. Bovendien wprdt de autorisatie zoover men weet ,
nooit geweigerd. Tuderdaad. zau het uitvoerend gezag zich in groote
maeijelijkheden wikkelen, wanneer het over de iseldigheid van
uiterste wilsbeschikkingen uitspraak wilde doeu , en zieh des op
het standpunt plaatsen van den. regter, die over het ,n4in en dijn.
beslist. Ook voor het tegengaan van on,wet4ge Ws* op stervenclen , treffen de bepalingen geen doel. Die pressie is uit den
card der zaak door het uitvoerend gezag moeijeliik to constateren.
Zoo daartegen in* worden voorzien., behoort dit op,a4clere wijze
to geschieden.
Er waren echter leden, die het vragen der magtigmg geeeszins
geheel wild= hebben _afgeschaft. Al werd ,zij altijd verleend, dan
lag daarin toch eCTI waarbc.rg , die in bepaalde gevallen nuttig
kon werken. Overigens behoorde deze 4a4k ,niet ze9r reststreeks
tot het gobied .der tegenwoordige wet, sneer het beheer dan
het verkrijgen van ,goederen betrof. Mee ein sdigae dan ook met
niet bepaald op eene uitbreiding van het wets-ontworp ,in den
aangeduiden zin aan to dringen. , maar tAch te dozer :sacgernheid
dlt niet onbelangrijk onderwerp ,aan ,4e ernstige overweging der
Regering aan te bevelen.
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De MEMORIE VAN BEANTWOORDING , van voorschreven Verslag
is gedagteekend 26 Mei 1871 en luidt als volgt
§ 1. In den twijfel, blijkens het Voorloopig Verslag, door
sommige leden omtrent de tijdigheid dezer voordragt geopperd,
kunnen de ondergeteekenden niet deelen. Het onderzoek omtrent de
intrekking van het Keizerlijk decreet van 30 December 1809 is,
niettegenstaande de verwachting door den tweeden ondergeteekende
daaromtrent gekoesterd, ook thans nog niet afgeloopen. Inmiddels
echter schijnt er geen bezwaar te bestaan , de thans behandelde
verordeningen in te trekkers, waardoor,, gelijk door andere leden
te regt is opgemerkt , voor geheel Nederland een stag nader gedaan wordt tot zuivere toepassing van het grondwettig beginsel
der scheiding van Kerk en Staat , terwijl het decreet van 1809
slechts voor een betrekkelijk klein gedeelte des Rijks van kracht is.
Bepaalde praktische bezwaren tegen de afzonderlijke afdoening
der tegenwoordige voordragt zijn ook in het Voorloopig Verslag
niet aangevoerd. Aileen is in verband met de laatste zinsneden
der Memorie van Toelichting de vraag gedaan, welke waarborg
de verpligting der kerkfabrieken om de afgeloste kapitalen weder
te beleggen oplevert voor de burgeriijke gemeenten, die eventueei
tot dekking van een bestaand tekort op de geldmiddelen der kerkfabriek kunnen worden geroepen , indien de kerkfabrieken voortaan
de vrije keuze zullen hebben van den vorm en de wijze der wederbelegging ? De ondergeteekenden erkennen, dat het bedenkelijk zou
zijn, indien de kerkfabrieken de vrijheid erlangden om, door de afgeloste kapitalen niet of niet behoorlijk weder te beleggen, of tot
eene improductieve bestemming aan te wenden , de lasten der
burgeriijke gemeenten willekeurig te verzwaren. Hiervoor behoeft
evenwel geene vrees te bestaan. De bepalingen toch van het decreet
van 1809 (artt. 93 en volgg.) geven aan de burgerlijke gemeenten
de bevoegdheid om, zoo zij daartoe grond meenen te hebben, in
verzet te komen tegen de bijdragen , die van hen ten behoeve der
kerkfabriek worden gevraagd. Voldeed nu eene kerkfabriek niet
aan de verpligting, die , ook na intrekking van het advies van
1808, krachtens art. 63 van het decreet van 1809, op Naar zal
blijven rusten om hare beschikbare kapitalen behoorlijk te beleggen,
de burgeriijke gemeente zou het voile regt hebben zich te onttrekken aan de meerdere lasten, die men Naar uit dien hoofde
zou willen opleggen. Te regt is reeds in het Voorloopig Verslag
33
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gewezen op de tegenwoordigheid van den burgemeester in den
fabriekraad , waarvan hij van regtswege lid is , eu welke medebrengt
dat de gemeentebesturen van de handelingen van dien raad niet
onkundig blijven.
§ 2. De vraag of niet andere wettelijke bepalingen , met name
art. 4 der wet van 14 Januarij 1815 (Staatsblad n°. 4) en art.
25 der wet van 31 Mei 1824 (Staatsblad n°. 36) , ten opzigte
der kerkbesturen buiten werking zouden behooren to worden gesteld ,
had reeds bij het ontwerpen dezer voordragt een onderwerp van
overweging uitgemaakt. De reden waarom zij ontkennend is beantlivoord , is daarin ielegen , dat de bedoelde bepalingen niet
uitsluitend op de kerkbesturen van toepassing zijn, maar als het
ware een gemeen regt vestigen ten opzigte van publiekregtelijke
en privaatregtelijke zedelijke ligchamcn.
Word tot intrekking dezer bepalingen besloten , zij zoude niet
uitsluitend ten aanzien der kerkbesturen behooren to geschieden ,
maar dezelfde gronaen zouden er voor pleiten om haar ook onder
andere op de daarin genoemde corporation en godshuizen en pieuse
gestichten toe to passen.
De ondergeteekenden meenen daarom aan de leden , die dit onderwerp ter sprake bragten , in overweging to moeten geven of de behandeling daarvan in zijn geheel niet beter ware to verschuiven tot
eene herziening van de wetgeving omtrent de grootboeken der
rationale schuld.
§ 3. Het bij de artt. 947 , 1092 en 1717 van het Burgerlijk
Wetboek geregelde Staatstoezigt is in aard en strekking onderscheiden van dat hetwelk bij de thans behandelde en bij andere
verordeningen ten opzigte der kerkgenootschappen was verordend.
Te regt, meenen de ondergeteekenden dat dan ook thans niet op
uitbreiding van het wets-ontwerp door opneming dezer artikelen word
aangedrongen , maar alleen het onderwerp aan de ernstige overweging der Regering word aanbevolen. Aan dozen laatsten wensch
zullen de ondergeteekenden gaarne voldoen , ofschoon zij aanvankelijk
van oordeel zijn, dat tegen de intrekking der bedoelde bepalingen
ernstige bedenkingen bestaan.
25 Julij 1871, n°. 22.
Besluit, luidende:
Gezien de stukken betreffende het door Gedeputeerde
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Staten van Friesland aan Onze beslissing onderworpen geschil tusschen de algemeene burgerlijke armbesturen van
Giekerk, gemeente Tietjerksteracleel , en van Hallum , gemeente Ferwerderadeel , over het domicilie van onderstand
van A, weduwe van B;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord , advies van den Aden Julij 1871, no. 5;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van 20 Julij '1871 , no. 202, 7de Afdeeling;
Overwegende :
dat deze behoeftige den 4den September '1869 in onderstand is opgenomen door de algemeene armvoogden te
Giekerk, ten laste van Hallum, alwaar zij in het jaar 1814
is geboren ;
dat de armlastigheid door laatstgemeld dorp wordt ontkend, op grond, dat de behoeftige en haar man in den zin
van art. 36 der armenwet armlastig waren te Giekerk; dat
aan de behoeftige, ook na het overlijden van haren man,
aldaar onderstand is verleend, bestaande in geld, levensmiddelen , geneeskundigen bijstand, alsmede in het genot
van vrije woning; dat die onderstand heeft voortgeduurd
tot op den 4den September 1869, zonder tusschenpoozing
van vijftien maanden , zoodat zij moet geacht worden haar
domicilie van onderstand te hebben behouden te Giekerk;
dat van de zijde van armvoogden van Giekerk wordt beweerd , dat, zoo de behoeftige al bedeeling heeft genoten,
deze niet heeft plaats gehad uit de fondsen, bedoeld bij
art. 36 der armenwet, doch uit die eener bijzondere vereeniging ;
dat uit de door de behoeftige onder eede afgelegde en
door êêne getuige bevestigde verklaringen is gebleken , dat zij
alle jaren, en dus ook in 1852, 1853 en 1854, gewoon was
gedurende den winter onderstand in geld, levensmiddelen en
brandstoffen te ontvangen; dat, wat betreft het genot van
vrije woning, zij nog hetzelfde huis bewoont, waarin zij met
haren man in 1843 gewoond heeft, welk huis toebehoort
aan de kerkvoogdij der Hervormde gemeente te Giekerk;
dat zij , na '1843 nog gedurende 71 jaar een ander huis,
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mede aan de kerkvoogdij behoorende , met haren man heeft
bewoond, voor hetwelk zij , gedurende drie jaren, f 10
huur per jaar hebben betaald, zonder dat zij echter juist
kan opgeven, wanneer dat tijdvak van 7i jaar is begonnen
of geeindigd; dat zij het huis , thans door haar bewoond,
en dat hun in '1843 door kerkvoogden , maar in 1853 door
armvoogden is aangewezen, noch voor, noch na laatstgegenoemd tijdstip , ooit in huur hebben genomen of daarvoor
ooit huur hebben betaald;
dat, al moge het ook twijfelachtig zijn, of de ondersteuning der behoeftige in geld , genees- en levensmiddelen
en brandstoffen gedurende de vijftien maanden, voorafgegaan aan het in werking treden der armenwet , is geschied
uit fondsen , bedoeld bij art. 36 der wet , het verstrekken
van vrije woning. aan de behoeftige door de ingewonnen
getuigenissen voldoende bewezen is;
dat zoodanige verstrekking, door een kerkelijk of burgerlijk armbestuur geschied, niet anders kan worden beschouwd
dan als eene daad van armenverzorging;
dat, onder deze omstandigheden , niets afdoet de vraag ,
of de woning, door de behoeftige bewoond, toebehoort aan
de kerkvoogdij dan wel aan de armvoogdij to Giekerk, to
minder, wijl een nailer onderzoek heeft aan het licht gebragt , dat aan die armvoogdij een jaarlijksch geldelijk
subsidie uit de kerkelijke fondsen wordt verleend , en ook
sedert jaren eenige arbeiderswoningen , aan de kerkvoogdij
toebehoorende , ter vrije beschikking van armvoogden worden
gesteld ;
dat hierdoor wordt wederlegd de bewering van armvoogden van Giekerk, dat de bedoelde woning, als toebehoorende aan de kerkvoogdij , reeds daardoor niet ter beschikking van armvoogden kon zijn geweest , maar dat de
bedeeling, door de behoeftige genoten, zou geschied zijn
uit fondsen, bijeengebragt door leden eener bijzondere vereeniging, niet optredende in de hoedanigheid van armvoogden;
dat mitsdien de bedeeling der behoeftige in den zin van
art. 36 der armenwet van 1854 als voldoende bewezen kan
worden aangenomen, en de behoeftige derhalve het domicilie

509
van onderstand behoudt, dat zij had tijdens het in werking
treden dier wet;
Gezien de wet op het armbestuur en art. 432 der Grondwet ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
te verklaren, dat het domicilie van onderstand van A,
weduwe B, was het dorp Giekerk , gemeente Tietjerksteradeel, toen zij den 4den September 1869 aldaar in onderstand werd opgenomen.
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 Julij 1869, n o. 11).
1 Augustus 1871, n°. 15. (Staats-Courant n°. 205).
Besluit, waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
hulp-vereeniging voor Gereformeerd Sehoolonderunjs te
Pernis, worden goedgekeurd , en deze vereeniging mitsdien
als regtspersoon wordt erkend.
Hots. De grondslag dezer hulpvereeniging is uitgedrukt in art. 1

van bet algemeen reglement der vereeniging voor Gereformeerd
Schoolonderwijs, erkend bij Koninklijk besluit van den 20sten
December 1868, n°. 13.
Zij tracht zooveel mogelijk werkzaam te zijn :
a. tot vermeerdering van het ledental der hoofdvereeniging;
b. tot ondersteuning der hoofdvereeniging door geldelijke bijdragen ;
c. tot verkrijging van gelden ter bestrijding van de onkosten , en
ter oprigting eener school, ingeval de hulpvereeniging dit later
mogt noodig oordeelen ;
d. tot behartiging van de algemeene en plaatselijke belangen van
het Gereformeerd schoolonderwijs , door het houden van vergaderingen.
Leden der hulpvereeniging zijn zij, die eene jaarlijksche contributie van minstens twee gulden voor de hoofdvereeniging bijdragen , en door onderteekening in stemming betuigen met den
grondslag en het doel hierboven omschreven.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur, de
vergaderingen , enz.
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5 Augustus 1871. (Staatsblad no. 94).
Besluit, luidende:
Beschikkende op de adres3sen van A, hoofdonderwijzer
aan de openbare school te Almkerk, en van den Kerkeraad
der Hervormde gemeente aldaar, Onze voorziening inroepende
tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant van 23 Februarij 1874 , G. n°. 28, waarbij aan eerstgenoemde de vergunning is geweigerd om, te gelijk met
zijne onderwijzersbetrekking, die van voorzanger in de
Hervormde kerk te mogen waarnemen ;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van 31 Mei 1871, n°. 25;
Op de voordragt van Onzen Minister van Staat en van
Binnenlandsche Zaken van 18 Julij 1871, n°. 248, 5de
Afdeeling;
Gelet op het nader rapport van Onzen voornoemden
Minister dd. 31 Julij 1871, no. 263, 5de Afdeeling;
Overwegende:
dat de gevraagde vergunning het bekleeden van eene
kerkelijke bediening betreft;
dat de taak van den openbaren onderwijzer, zoo als de
wet die omschrijft, in den regel niet wel vereenigbaar is
met kerkelijke dienstbetrekking:
dat Gedeputeerde Staten dien-overeenkomstig geweigerd
hebben, de gevraagde vereeniging goed te keuren;
dat er geen voldoende reden blijkt om de gevraagde vergunning bij uitzondering toe te staan;
Gelet op art. 24 der wet van '13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103) , en de artt. 39 en 40 der wet van 21 December
1861 (Staatsblad n°. 129);
Hebben goedgevonden en verstaan:
met handhaving van bet besluit van Gedeputeerde Staten
van Noordbrabant van 23 Februarij 1871, het verzoek der
adressanten te wijzen van de hand.
Onze Minister van Staat en van Binnenlandsche Zaken
is belast met de uitvoering van dit besluit , hetwelk in het,
Staatsblad en te gelijk met het rapport van Onzen ge-
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noemden Minister in de Staats-Courant zal worden geplaatst. (Zie Besluiten 20 Januarij 1863, n o. 54 , 23 Julij
4866, n°. 54 en 55, 1 November 4870, n°. 4 en 30 October
1871, n°. 22).
Nota. De schoolopziener en de Inspeeteur van het lager onderwijs

adviseerden tegen de vereeniging der betrekking van openbaren
onderwijzer met eene kerkelijke betrekking , omdat zoodanige cumulatie in den regel geweigerd word en er op dien regel geen uitzondering moest gemaakt worden.
Gedeputeerde Staten waren van oordeel, dat het onzijdig karakter
der openbare school het niet wenschelijk doet voorkomen , dat de
onderwijzer tevens kerkelijke bedieningen waarneemt, en dat het belang van het onderwijs vordert , dat hij niet door nevenbedieningen
van zijne taak worde afgetrokken.
De onderwijzer voerde aan , dat hij als voorzanger niet meer
onder den invloed van eenig geestelijk gezag zal staan dan hij
het is als lidmaat der gemeente ; dat de Almkerksche bevolking
geheel nit Protestanten bestaat ; dat hij door die kerkelijke bediening nooit van zijne onderwijzerstaak kan worden afgetrokken
daar hij als voorzanger enkel op zon- en christelijke feestdagen
dienst zoude doers, en er op die dagen juist nooit school wordt
gehouden ; dat de cumulatie der beide bedoelde betrekkingen in
plaatsen, die slechts een uur van Almkerk verwijderd zijn door
Gedeputeerde Staten van Zuidholland en Gelderland altijd is toegestaan ; en dat de Koninklijke besluiten van 23 Julij 1866,
n° 54 en 55, het toestaan van zoodanige cumulatie, door Gedeputeerde Staten van Noordholland , op grond van art. 24 der wet
op het lager onderwijs gedaan , hebben goedgevonden.
De Hervormde kerkeraad wijst er op , dat Gedeputeerde Staten
zich ten onregte beroepen op de adviezen van het schooltoezigt ,
daar burgemeester en wethouders, in die gemeente de school-commissie uitmakende , er voor waren; en dat de overweging , ,, dat
het belang van het onderwijs vordert , dat een onderwijzer niet
door nevenbedieningen van zijne taak worde afgetrokken, " de
strekking zou hebben om art. 24 der wet op het lager onderwijs
eenvoudig buiten werking to stellen ; dat eene,inwilliging van het
verzoek zal strekken tot bevordering van het waardige en stichtelijke der godsdienst-oefeningen , wegens de geschiktheid van den
onderwijzer tot die kerkelijke bediening.
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De Afdeeling , uit den Raad van State , voor de geschillen van
bestuur,, adviseerde : om, met vernietiging van het besluit van
Gedeputeerde Staten , de daarbij geweigerde vergunning te verleenen , op grond
dat geen van beide gronden , door Gedeputeerde Staten aangevoerd, in dit geval het verleenen der vergunning had behoeven
te beletten ;
dat toch de betrekking van voorzanger bij eene Hervormde gemeente, ofschoon tot de kerkelijke bedieningen behoorende , niet
van lien aard is , dat zij den openbaren onderwijzer, die haar
waarneemt , afhankelijk maakt of onder den invloed plaatst van
eenig geestelijk gezag , of eenigermate de onpartijdigheid, die in
hem gevorderd wordt , in gevaar brengt ;
dat ook geen gevaar bestaat , dat de onderwijzer door het waarnemen der bediening zal afgetrokken worden van zijne task, omdat
de dienst van den voorzanger te Almkerk alleen gevorderd wordt
op tijden , waarop geen school wordt gehouden ; en
dat in deze te minder termen zijn om de vergunning te
weigeren, omdat de gemeente Almkerk bijna uitsluitend bestaat
nit belijders der Hervormde godsdienst, en omdat het waarnemen
van beide betrekkingen door den vorigen onderwijzer nooit tot
eenige klagt schijnt aanleiding gegeven te hebben.
De Minister van Binnenlandsche Zaken was daarentegen van
oordeel, dat de taak van den openbaren onderwijzer, zoo als de
wet die omschrijft , met kerkelijke dienstbetrekking niet wel
vereenigbaar is, omdat zoodanige vereeniging aanleiding geeft,
dat men in den onderwijzer een kerkelijk persoon ziet , hetgeen
met het karakter der wet evenmin overeenkomt.
Daaromtrent valt op te merken , dat, in geval de Kier bedoelde
vereeniging der beide betrekkingen als strijdig met het karakter
der wet moet worden beschouwd , de benoeming van een predikant
eener Protestantsche gemeente tot schoolopziener nog in grootere
mate met de onzijdigheid , Welke aan het schooltoezigt, naar den
geest der wet voegt , mag strijdig geacht worden; waarom zoodanige benoeming niet door den Minister had behooren te worden
voorgedragen , gelijk door hem wel eens is geschied.

7 Augustus 1871, n°. 153.
Missive van den Minister van Justitie, luidende:
Bij deze heb ik de eer U kennis te geven , dat het door
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U, aan den Koning, ingezonden huishoudelijk reglement
voor de Hervormde gemeente A, bij de Regering is ontvangen.
Ik merk echter hierbij op, dat aangezien hier geen sprake
is van bepalingen betreffende de inrigting en het bestuur
van een Kerkgenootschap , de inzending van dat reglement,
door geene wet of verordening gevorderd wordt.
Tot het verleenen der door U bedoelde Koninklijke goedkeuring en bekrachtiging van het reglement, ten einde Uwe
gemeente als regtspersoon erkend worde , bestaan ook geen
termen. Op kerkgenootschappen toch en op kerkelijke gemeenten is art. 5 der wet van 22 April 1855 (Staatsblad
no. 32) niet van toepassing ; zij zijn alleen onderworpen
aan de wet van 10 September 1853 (Staatsblad no. 102).
De van ouds bestaande Hervormde gemeente te A heeft
dan ook geene uitdrukkelijke erkenning van regeringswege
noodig om als regtspersoon te worden aangemerkt ; terwijl
uit de regtspersoonlijkheid der gemeente van zelf volgt de
bevoegdheid der wettig daarin bestaande besturen, om,
elk binnen den kring van zijn beheer,, in en buiten regten ,
voor de belangen der gemeente op te treden. (Zie Beschikking 29 Maart 1871, no. 75 en de daarbij geplaatste Nota,
hiervoren bladz. 394).
Note Het in de bovenstaande missive aangenomen beginsel : dat op
kerkgenootschappen en kerkelifte gemeenten , art. 5 der wet van
den 22sten April 1855 (Staatsblad n°. 32) NIET van toepassing
is en dat die instellingen ALLEEN aan de wet van den 10den
September 1853 (Staatsblad n°. 102) onderworpen zijn, is, on-

geacht het herhaalde malen , niet slechts door de Regering, maar
ook door de Regterlijke Magt was bevestigd , uitdrukkelijk ontkend ,
door den kantonregter te Oldeberkoop , bij zijn vonnis van den
14den October 1872, op grond der volgende overwegingen :
, dat de orde in den Staat medebrengt , dat iedere vereeniging ,
,, van welken aard ook, pnbliekregtelijk of niet, geacht moet worden
,, am de algemeene wet te zijn.. onderworpen;
,, dat de Grondwet de wetten van den Staat beheerscht ;
,, dat art. 10 der Grondwet tot grondslag strekt van de wet
,, van 22 April 1855 (Staatsblad n°. 32) ;
„dat bij dat artikel de wet wordt aangeduid , die, in het belang
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,, der openbare orde , de uitoefening van het regt tot vereeniging
,, en vergadering regelt en beperkt , de latere wet van 22 April 1855.
n dat de wet van 10 September 1853 (Staatsblad n°. 102)
n speciaal behandelt de regeling van het toezigt op de kerkgenoot,, schappen ;
,, dat Beene der bepalingen dier speciale wet in strijd is met
n art. 5 der wet van 22 April 1855 , de algemeene wet;
,, dat hoe gewigtig de zienswijze van de door den eischer ge,, noemde Staats-ambtenaren is, en daargelaten , in hoeverre die
n ambtenaren doelden op de inrigting der kerkgenootschappen , die
n zienswijze geen positief regt daarstelt ;
n dat de regtspraak niet mag zijn ex anologien , zoodra de weg
„van het positieve regt voor haar niet is gesloten ;
,, dat art. 5 der wet van 22 April 1855 (Staatsblad n°. 32) is
,, pertinent ;
,, dat, indien de kerkelijke vereeniging te Nieuw-Appelscha niet
,, vrijwillig ware geconstitueerd , haar bestaan zelf zoude zijn eene
n anomalie ;
„dat eischer in het Koninklijk besluit van 26 Januarij 1869,
n inhoudende de verleening van een subsidie aan de gemeente
n Nieuw-Appelscha, wil zien de officieele erkenning van Z. M.;
,, dat dat Koninklijk besluit eene groote welwillendheid te kennen
,, geeft en doet vooruitzien , dat, bij eventuele aanvraag , de ker,, kelijke gemeente Nieuw-Appelscha door Z. M. zal worden erkend;
n dat dat Koninklijk besluit echter niet die offs cieele erkenning
n mag genoemd worden , die , volgens art. 5 der wet van 22 April
il 1855 , strikt geinterpreteerd , wordt gevorderd , en in art. 6
n wordt omschreven.
Deze overwegingen hebben den voornoemden kantonregter geleid
tot de verklaring , dat de Hervormde gemeente te Nieuw-Appelscha,
welke in 1868 nieuw ingesteld en door het Provinciaal Kerkbestuur, als eene zelfstandige kerkgemeente van het Hervormd Kerkgenootschap erkend is, geen wettig bestaan noch regtspersoonlijkheid zou bezitten en derhalve niet in regten kon optreden.
De kantonregter heeft echter het onderscheid tusschen kerkgenootschappen en vereenigingen blijkbaar uit het oog verloren , door
er niet op te letten , dat, staatkundig besehouwd , de eersten door
het zesde hoofdstuk der Grondwet en de tweeden door haar lode
artikel worden beheerscht , zooals , onder anderen , is erkend bij
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het arrest van het provinciaal Geregtshof in Noordholland van den
5den. Januarij 1860, waarbij in beginsel is aangenomen :
dat eene kerkelijke gemeente niet naar de wet van 22 April 1855
(Staatsblad n°. 32) moet beoordeeld worden, omdat het onderwerp
van kerkgenootschappen en kerkelijke gemeenten geregeld is bij de
wet van den 10den September 1853 (Staatsblad n°. 102) en de
wet van 22 April 1855 , uit geheel andere bepalingen der Grondwet voortvloeijende , met dat onderwerp niets gemeens heeft.
Het arrest van het Provinciaal geregtshof in Zuidholland van den
27sten Junij 1865 heeft, in verband met het arrest van den Hoogen
Raad dd. 12 April daar te voren , beslist dat, eene kerkelijke
gemeente overeenkomstig de wet van 10 September 1853 (Staatsbled n°. 102) een wettig bestaan , als eene op zich zelf staande
gemeente of kerkgenootschap kan verkrijgen ; zoodat de opvolging
der wet van 22 April 1865 (Staatsblad n°. 32) daartoe niet
wordt gevorderd.
Het beginsel, dat nieuw op te rigten of nieuw opgerigte gemeenten van alle kerkgenootschappen UTTSLUITEND door de wet
van 10 September 1853 (Staatsblad n°. 102) worden beheerscht,
is, onder anderen, bij Koninklijk besluit van den lsten October
1868 (Staatsblad n°. 135) aangenomen; gelijk ook heeft plaats
gehad bij Circulaire van den Minister van Justitie van 3 November
1868, no. 10/2667.
10 Augustus 1871, no. 15.
Besluit , luidende, onder anderen :
Beschikkende op het door den raad der gemeente 's Hertogenbosch bij Ons ingesteld beroep tegen het besluit van
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant van 28 April 1871,
G. n°. 42, waarbij goedkeuring is onthouden aan de begrooting dier gemeente over 1871;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 5den Julij 1871, no. 47;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 5den Augustus 1871, n°. 244, 2de Afdeeling;
Overwegende :
dat Gedeputeerde Staten -hunne goedkeuring aan de genoemde begrooting hebben onthouden om twee daarop
voorkomende posten van uitgaaf, te weten;
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1°. eene som van f 600, voor de jaarwedde van den
amanuensis bij het algemeen armbestuur;
2°. eene som van enz. ;
dat nit een door den gemeenteraad overgelegd besluit
van Gedeputeerde Staten van 11 Junij 1850 blijkt, dat die
raad het aandeel, door het bedeelingsfonds te dragen in
de jaarwedde van den amanuensis bij het collegie van
regenten over de godshuizen en de algemeene armen te
's Hertogenbosch , had bepaald op f 600, en burgemeester
en wethouders bij de inzending van dat raadsbesluit aan
Gedeputeerde Staten hebben verzocht , dat de daarin voorkomende bepalingen mogten worden goedgekeurd en alzoo
ingewilligd de som van f 600 voor '1849 en 1850 , op de
begrooting ten behoeve van den amanuensis voor het beheer
van het bedeelingsfonds uitgetrokken , welke goedkeuring
toen door Gedeputeerde Staten is verleend;
dat echter,, volgens de armenwet van '1854, het armbestuur niet is een gewone talc van gemeentebeheer, , maar
aan de bijzondere bepalingen van genoemde wet is onderworpen ; dat, in overeenstemming daarmede, het algemeen
armbestuur te 's Hertogenbosch, het bedeelingsfonds genaamd, eene eigene begrooting en eigene rekening en verantwoording heeft , en mitsdien het aandeel, door dat fonds
in de bedoelde wedde te dragen, thans niet op de gemeentebegrooting behoort ;
dat die som van f 600, als subsidie aan gemeld fonds,
niet op die begrooting kan worden toegelaten , zoolang zij
niet is toegestaan bij een met redenen omkleed besluit van
den gemeenteraad overeenkomstig de voorschriften van
artt. 59-61 der armenwet ;
dat de overlegging van het gedrukte formulier,, door den
gemeenteraad aan Gedeputeerde , Staten ingezonden, door
dat collegie teregt geoordeeld is niet aan die voorschriften
der wet te voldoen;
dat, wat den tweeden post betreft , de verpligting enz.;
dat Gedeputeerde Staten van Noordbrabant dus op de
beide gronden hunne goedkeuring aan de gemeentebegrooting
van 's Hertogenbosch teregt hebben onthouden;
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Gezien de wet op het armbestuur, art. 45, al. 2 der
wet op enz., art. 191, al. '2 en att. 201 der gemeentewet;
Hebben goedgevonden en verstaan :
de voorziening in hooger beroep, door den gemeenteraad
van 's Hertogenbosch tegen het besluit van Gedeputeerde
Staten van Noordbrabant van 28 April 1871, G. n°. 42,
bij Ons ingesteld, to verklaren ongegrond.
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 3 en 22 Julij en 30
October 1871, n°. 27, 16, 17 en 19).
Note. De jaarwedde van den amanuensis bij het collegie van regenten

over de godshuizen en de algemeene armen , was , volgens art. 13
van het Souverein besluit van 31 December 1814 , n°. 20, bij
besluit van Gedeputeerde Staten van 30 Mei 1815 op f 1800
vastgesteld, en werd ten laste der gemeente en op hare jaarlijksche
begrooting gebragt. Daarin is echter door den raad voor 1849
en volgende jaren deze gewigtige verandering gemaakt, dat van
die jaarwedde, bij die gelegenheid met f 200 verhoogd , f 700
gebragt zijn ten laste van het groot gasthuis , f 300 ten laste
van het oude manners- en vrouwenhuis , f 400 ten laste van het
zinnelooshuis en f 600 ten laste van het bedeelingsfonds, onder
bepaling , dat dit laatstgenoemd bedrag zou worden gebragt op de
stedelijke begrooting. Deze regeling, vastgesteld bij raadsbesluit
van 27 Mei 1850, werd goedgekeurd door Gedeputeerde Staten
bij hun besluit van 11 Junij 1850.
De gemeenteraad is van oordeel , dat, zoolang dat besluit van.
11 Junij 1850 bestaat, de genoemde regeling moet worden nageleefd en Gedeputeerde Staten niet , in strijd met hun eigen besluit,
om die reden de goedkeuring aan de begrooting molten onthouden.
Ten be wijze dat er volstrekte noodzakelijkheid bestaat, dat ten
behoeve van het bedeelingsfonds de bedoelde bijdrage blijve toegekend. , voert de raad aan : dat : na aftrek van het op 30 Junij
1867 in kas zijnde saldo van f 40,800 en van de afgeloste kapitalen , de zuivere inkomsten over 1868 hebben bedragen f 59,428.91 5 ,
de uitgaven f 66,542.03 . , dus het nadeelig saldo f 7,113.12 ; en
dat op de begrooting voor dat fonds voor 1871 voorkomen de
ontvangsten ad f 44,027.34 , de uitgaven ad 1 49,244.50 , dus
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het nadeelig slot ad f 5,217.16 . waarvoor, wanneer bij het elude
van dat dienstjaar het te kort duidelijker blijkt, een subsidie van
de gemeente zal worden gevraagd.
Gedeputeerde Staten hebben tot staving der gronden , waarop
hunne afkeuring steunt , aangevoerd
dat 's raads beschouwingen eene verwarring van denkbeelden
aantoonen : aan de eene zijde wordt een beroep gedaan op eene
administratieve regeling, gegrond op eene vroegere wetgeving , en
dus geheel door de invoering der wet op het armbestuur vervangen , terwijl aan den anderen kant getracht wordt de jaarwedde
van den amanuensis te doers voorkomen als een subsidie, aan de
betrokken instelling van weldadigheid verleend ;
dat het, bij de ruime middelen der verschillende instellingen
onder het beheer van het algemeen armbestuur te 's Hertogenbosch, in strijd met letter en geest van artt. 59-61 der armenwet zoude zijn , dat de geldmiddelen , door belastingen bijeengebragt , worden aangewend tot bestrijding van de administratiekosten der bedoelde instellingen ;
dat de gemeenteraad blijkbaar voorbij ziet , dat het algemeen armbestuur of zoogenaamd bedeelings-fonds , hoezeer eene gemeentelijke instelling zijnde , zelfstandig bestaat, en dat zonder volstrekte
onvermijdelijkheid., noch aan dezen , noch aan êenige andere instelling van weldadigheid subsidie uit de gemeente-kas mag worden
verleend ;
dat die volstrekte onvermijdelijkheid niet bestaat, zal kunnen
worden afgeleid uit de omstandigheid, dat op 30 Junij 1867 een
saldo aanwezig was van ruim f 40,000 ;
dat de volstrekte noodzakelijkheid , die de wet vordert , niet is
op te maken uit de summiere en in het geheel niet gestaafde
cijfers , door den raad aangehaald , maar moet bewezen worden uit
de rekening der inkomsten en uitgaven van het betrokken bestuur
over het laatst afgeloopen en de begrooting voor het loopend of
eerstvolgend dienstjaar.
14 Augustus 1871.
Vonnis van den Kantonregter te Heerenveen, luidende ,
onder meer, als volgt.
Overwegende in regten, ten aanzien der exceptie van
nietigheid der dagvaarding.
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a. den vorm:
dat het waarschijnlijk juister zoude zijn en meer in overeenstemming met de woorden der wet (art. 5, 2 0., B. W.),
indien in de dagvaarding de woorden «uitmakende het
collegie van kerkvoogden of de kerkvoogdij » vervangen
waren door de woorden : « vertegenwoordigende het collegie
van kerkvoogden of de kerkvoogdij » ; maar dat toch door
de gebezigde uitdrukking aan het gebiedend voorschrift der
wet, dat namelijk de benaming der corporatie (zijnde in
casu de kerkvoogdij) in de dagvaarding wordt uitgedrukt,
is voldaan;
b. het ligchaam:
dat ook in deze de middelen en het onderwerp van den
eisch voldoende zijn omschreven ;
dat toch niet slechts in de dagvaarding voorkomt , zoo
als ten onregte door den gedaagde wordt beweerd, dat hij
gedaagde is aangeslagen op een kohier van kerkelijken omslag en te Bier take in regten wordt aangesproken; maar
dat tevens in de dagvaarding zijn opgenoemd de Koninklijke besluiten en reglementen, waarop deze omslag is gegrond en waaruit de eischers vermeenen hun regt tot het
instellen dezer vordering te putten, weshalve de gedaagde
niet kan geacht worden in zijne middelen tot bestrijding
der vordering te zijn benadeeld;
Overwegende, dat de exceptie van nietigheid der dagvaarding niet is op de wet gegrond;
Overwegende ten aanzien des disqualificatoire exceptie :
dat, bij Koninklijk besluit van 9 Februarij 1866 (Staatsblad nb. 10) , nader,, ten aanzien van den termijn van invoering , gewijzigd bij besluit van 3 Februarij 1869 (Staatsblad no. 20) , de bevoegdheden, welke bij besluiten of
reglementen, ten aanzien van het beheer der kerkelijke
goederen of het toezigt daarop, vroeger aan den Koning
waren voorbehouden of aan den Minister waren toegekend,
zijn overgedragen aan een algemeen collegie van toezigt,
bestaande uit veertien leden, aan te yijzen door elk provinciaal collegie van toezigt een lid en drie leden uit de
Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk;
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Overwegende , dat dit algemeen collegie van toezigt , bij
besluit van den 42den October 1868, eene voorloopige
organisatie van de Nederlandsche Hervormde Kerk heeft
vastgesteld, aangaande het beheer der kerkelijke goederen
en fondsen bij hare gemeenten en het toezigt daarop;
dat in deze voorloopige organisatie bij art. 26 was bepaald , dat de nieuwe collegian zich gedragen naar de reglementen en besluiten, van de Regering uitgegaan, voor zooverre bestaanbaar met dit besluit , tot dat die door andere
bepalingen zullen zijn vervangen; dat deze voorloopige
organisatie is vervangen door een definitief reglement , vastgesteld den 21sten Julij 1870, waarbij in art. 56 is bepaald,
dat de kerkvoogden en notabelen, benoemd naar de voorschriften van het besluit ter voorloopige organisatie van de
Nederlandsche Hervormde Kerk, aangaande het beheer der
kerkelijke goederen en fondsen van hare gemeenten en het
toezigt daarop, vastgesteld den 12den October 1868, bij het
in werking treden van dat reglement in functie blijven,
voor zooverre zij de overige bepalingen van dit besluit
hebben nageleefd;
dat, blijkens afschrift van het proces-verbaal , bij de stukken overgelegd en behoorlijk geregistreerd , de Nederlandsche
Hervormde gemeente to Heerenveen op den 24sten Januarij
1869 is overgegaan tot de benoeming van notabelen, en
dat door dezen op den 15den Februarij 1869 de eischers
zijn benoemd tot kerkvoogden;
dat deze benoemingen zijn geschied krachtens de bepalingen, vervat in artt. 7 en 14 van de bovengenoemde
voorloopige organisatie, en de benoemden alzoo, krachtens
art. 56 van het definitief reglement in hunne functien zijn
gehandhaafd ,
dat er alzoo geene sprake kan zijn, dat de Nederlandsche
Hervormde kerk der gemeente Heerenveen zoude vallen
onder het bereik van het burgerlijk refit opzigtelijk het
stemregt, daar bij deze corporatie bij reglementen uitdrukkelijk bepalingen omtrent het stemregt zijn gemaakt , en de
toepassing van art. 1696 B. W. eerst dan kan worden ingeroepen , wanneer zoodanige bepalingen ontbreken ,
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dat de eischers alzoo te regt optreden in hunne hoedanigheid als kerkvoogden der Hervormde gemeente te Heerenveen, en de door den gedaagde ingestelde disqualificatoire
exceptie is ongegrond ;
Overwegende ten aanzien der exceptie van niet-ontvankelijkheid, dat ook deze bewering van den gedaagde in strijd is
met het dispositief van het appointement van dit kantongeregt dd. 6 Februarij 1871, daar bij hetzelve het regt om
in deze gratis te procederen is toegestaan aan het collegie
van kerkvoogden ;
Overwegende , dat ter beslissing overblijft de vraag, of
de gedaagde teregt is aangeslagen op de kohieren voor den
kerkelijken omslag der Hervormde gemeente te Heerenveen
over de jaren 4867, 1868 en 4869 ; dat het consteert , dat
de gedaagde zijne geloofbelijdenis heeft afgelegd in het dorp
Oude-schoot , aldaar is ingeschreven als lidmaat der Hervormde Kerk en zijne attestatie niet heeft geligt ; dat het
tevens consteert , dat de gedaagde met zijn gezin met der
woon is gevestigd te Heerenveen , aldaar zijne lands personele
belasting betaalt , alsmede dat Heerenveen en Oude-schoot
uitmaken twee afzonderlijke Hervormde gemeenten , elk met
eenen predikant en afzonderlijk kerkbestuur ;
Overwegende, dat, volgens art. 38 van het Koninklijk
besluit van 12 December 1823, n0. 83, door welk besluit
de omslagen bovenvoormeld nog werden beheerscht , in lien
omslag zullen worden begrepen alle personen, volgens art. 2
van het algemeen reglement op het bestuur der Hervormde
Kerk tot de gemeente behoorende;
dat deze personen verdeeld worden in drie categorien , en
de gedaagde deel uitmaakt van hen, die op belijdenis des
geloofs tot lidmaten zijn aangenomen ;
Overwegende , dat de Nederlandsche Hervormde Kerk ,
ofschoon uit verschillende gemeenten zamengesteld , moet
geacht worden eën geheel uit te maken, en dus hij , die als
lidmaat tot die kerk is toegetreden , onverschillig in welke
kerkelijke gemeente dit is geschied, moet geacht worden
deel uit te maken van de algemeene corporatie de Nederlandsche Hervormde Kerk ;
34
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therwegende, dat de in feeling in verschillende gemeenten
moet worden beEchouwd als een maatregel van orde, ten
einde de regten en verpligtingen der leden van het ligchaam
te kunnen regelen ;
dat bij geene verordening of reglement is bepaald, dat
het indienen van eene attestatie gevorderd wordt om tot
het lidmaatschap der Hervormde Kerk te worden toegelaten;
dat , wel is waar , zoodanige indiening vereischt wordt ,
om zoo als in casu den gedaagde het genot te verschaffen
van die regten , welke hem als stemgeregtigd lidmaat der
kerk zijn geschapen ; dat evenwel het niet-ligten zijner
attestatie van de kerkelijke gemeente Oude-schoot en het
niet-indienen derzelve bij de kerkelijke gemeente te Heerenveen is eene daad , welke geheel afhangt van de willekeur
des gedaagden , en het dus evenzeer van hem afhangt, of
hij zich wel of niet wil stellen in het genot der regten,
aan manslidmaten der Hervormde Kerk voorbehouden ;
Overwegende , dat de gedaagde , als lidmaat der Kerk ,
behalve de regten , die hij zich vrijwillig ontzegt , toch
buitendien de bevoegdheid heeft van andere voordeelen ,
welke hem de Hervormde Kerk ter plaatse zijner inwoning
aanbiedt , voor de uitoefening zijner godsdienst gebruik te
maken , zonder daarbij te letten op de omstandigheid, zoo
als in casu , dat hij de voorkeur geeft om zich daarvan
geheel te onthouden ,
Overwegende , dat de gedaagde noch door woord noch
door daad ten duidelijkste heeft getoond zich van de Nederlandsche Hervormde Kerk te willen afscheiden , daar de
gedaagde zelf ter teregtzitting heeft verklaard , dat hij ,
ingeval van kerkelijken omslag , had moeten worden gebragt
op het kohier van den kerkelijken omslag te Oude-schoot ,
waardoor hij heeft erkend nog te behooren tot de Nederlandsche Hervormde Kerk ;
Overwegende , dat bovendien de 2de alinea van art. 38
van het besluit van 1823 voorschrijft , dat , indien iemand
op meer dan eerie plaats zijn verblijf is houdende , als
hoofdplaats voor zijnen aanslag diegene zal worden aangemerkt , waar hij zijne personele belasting betaalt ;
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dat deze bepaling betrekking heeft op alle personen , die,
volgens art. 2 van het algemeen reglement , tot de gemeente
behooren en , eigen middelen Tan bestaan hebbende , op
het kohier van kerkelijken omslag kunnen worden gebragt ;
dat het eene ongerijmdheid zoude zijn om, wanneer zoo
bepaald wordt aangewezen de plaats, alwaar de belastingschuldige in kerkelijke aangelegenheden moet worden aangeslagen, hiervoor in de plaats te doen treden de gemeente,
alwaar de belastingschuldige zijne geloofsbelijdenis heeft
afgelegd , waarvan in geen besluit of reglement sprake is ;
Overwegende , dat hieruit volgt , dat een lidmaat der
Hervormde kerk moet worden aangeslagen ter plaatse .
alwaar hij met der woon is gevestigd ; en dat derhalve de
gedaagde teregt als zoodanig is aangeslagen op de kohieren
voor den kerkelijken omslag to Heerenveen over de jaren
1867, 1868 en 1869;
Gezien de in het vonnis reeds opgenoemde reglementen
en art. 56 Burgerlijke Regtsvordering;
Regt doende enz. ;
Verklaart den gedaagde niet-ontvankelijk in de door hem
voorgestelde exception;
Verklaart de eischers ontvankelijk in hunne vordering,
en veroordeelt den gedaagde aan de eischers in hunne
qualiteit te voldoen de som van f 11,65 , zijnde het bedrag
van den kerkelijken omslag te Heerenveen over de jaren
1867, 1868 en over 1869 tot aan den lsten October, en
zulks met de wettelijke interessen sedert den dag der dagvaarding, en veroordeeling in de kosten. (Zie Vonnissen
22 Februarij , 8 Maart, 6 en 27 Junij 1871 en Arrest 27
Junij 1871).
17 Augustus 1871.
Vonnis van den Kantonregter te Alphen, luidende :
Gezien de acte van dagvaarding van den 29sten Julij
1871, behoorlijk beteekend aan H. J. L., volgens opgave
oud 43 jaren, geboren te Dordrecht, wonende te Aarlanderveen , bijzonder onderwijzer van beroep, verschijnende bij
den Wel Ed. Gestr. beer Mr. G. J. A. FABER, procurenr
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to Rotterdam, als daartoe ter teregtzitting mondeling door
hem speciaal gemagtigd , houdende aanklagt van het op
den 18den April 1871, des morgens ten negen ure, toelaten
op zijne school van een kind, dat niet had overgelegd het
vereischte certificaat, ten blijke, dat het de natuurlijke
kinderziekte doorgestaan of de koepok-inenting ondergaan
had, terwij1 hem officieel was medegedeeld, dat er pokken
in de gemeente Aarlanderveen waren;
Gezien het proces-verbaal van den heer A. P. Zaalberg,
burgemeester der gemeente Aarlanderveen, in dato den
18den April 1871, opgemaakt op den eed, bij den aanvang
zijner bediening afgelegd en ter audientie voorgelezen;
Gehoord den beklaagde in zijne antwoorden en den Wel
Ed. Gestr. heer Mr. G. J. A. FABER in het voordragen der
middelen van defensie;
Gehoord het requisitoir van het Openbaar Ministerie,
strekkende, dat de beklaagde, op grond van overtreding
van art. 12 der verordening tot bevordering en onderhouding van de volksgezondheid in de gemeente Aarlanderveen,
vastgesteld 10 Maart 1871 en gewijzigd 8 April 1871, zal
warden veroordeeld in eene geldboete van j e 5, mitsgaders
in de kosten van den processe, verhaalbaar bij liifsdwang,
met bepaling, dat de geldboete zal worden vervangen door
gevangenisstraf van een dag, indien dezelve niet is voldaan
binnen twee maanden, nadat de veroordeelde tot betaling
is aangemaand;
Overwegende, dat uit boven gemeld proces-verbaal, gesterkt door de bekentenis van den beklaagde, wettig en
overtuigend is gebleken, dat de beklaagde op den 18den
April 1871, als hoofd-onderwijzer van de bijzondere school
op de lage zijde in de gemeente Aarlanderveen, op zijne
school des voormiddags ten negen ure had toegelaten een
kind, hetwelk niet had overgelegd het vereischte certificaat,
ten blijke, dat het de natuurlijke kinderziekte doorgestaan
of de koepok-inenting ondergaan had; terwiji aan den beklaagde, bij missive van den 13den April 1871, door burgemeester en wethouders van de gemeente Aarlanderveen,
n°. 256, was medegedeeld, dat het huis , bewoond door J.
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B., wijk 4, n°. 60, in de gemeente Aarlanclerveen , als besmet door pokken was gekenmerkt;
Overwegende, dat de gemagtigde van den beklaagde heeft
betwist de bevoegdheid van den gemeente-wetgever tot het
waken van bepalingen omtrent de medische politie, aangezien dit onderwerp reeds geregeld zoude zijn bij de wetten
van 1 Junij 1865 (Staatsblad n°. 58 en 60) ; en dat dus,
ingevolge art. 151 der gemeentewet, de bepalingen van
dergelijke plaatselijke verordeningen van regtswege ophouden
te gelden ; dat bij voornoemde wetten echter niet is voorzien in eene wet op de medische politie, maar wel bij de
wet van 1 Junij '1865 (Staatsblad n°. 58) , regelende het
geneeskundig Staatstoezigt , bepaald wordt, dat het toezigt
omvat :
a. het onderzoek naar den staat der volksgezondheid en,
waar zulks noodig, de aanwijzing en bevordering der middelen
tot verbetering;
b. de handhaving der wetten en verordeningen, in het
belang der volksgezondheid vastgesteld;
terwij1 bovendien aan de , volgens die wet aan te stellen
ambtenaren in art. 14 wordt opgedragen hunne opmerkingen
en voorstellen aan burgemeester en wethouders der gemeente
mede te deelen , en deze besturen wederkeerig gelast worden
met den inspecteur in overleg te treden omtrent alles wat
tot de volksgezondheid betrekking heeft ; dat in art. 16 bepaald wordt, dat de inspecteur met de bevoegde autoriteiten
de noodige maatregelen beraamt bij het ontstaan van eene
de volksgezondheid bedreigende of buitengewone sterfte veroorzakende ziekte;
dat bij de wet van I Junij 1865 (Staatsblad no. 60)
alleen bepalingen worden vastgesteld tot regeling van de
uitoefening der geneeskunde;
dat alzoo, volgens deze wetten, de Staat alleen het toezigt uitoefent en het vaststellen van maatregelen aan de
bevoegde autoriteit wordt overgelaten;
dat de zorg voor de openbare gezondheid en hetgeen deze
kan bevorderen, voorzeker door den wetgever aan de gemeentebesturen is opgedragen;
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dat toch , volgens art. 140 der Grondwet , den raad de
regeling en het bestuur van de huishouding der gemeente
wordt overgelaten, en , volgens art. '135 der gemeentewet , de
gemeenteraden bevoegd zijn tot het maken van verordeningen
in het belang der gezondheid;
dat er dus hier geene stel]ige tegenstrijdigheid met eerie
vroegere wet bestaat ; en dat eindelijk art. 151 der gemeentewet , waarop bij pleidooi gewezen is, hier in geenen deele
van toepassing zou kunnen zijn , daar dit artikel alleen betreft
wetten enz. van latere dagteekening dan de verordening in
geschil ;
Overwegende, dat in de tweede plaats is beweerd, dat de
onderwijzer eener bijzondere, niet gesubsidieerde school staat
buiten en boven de contrOle van den gemeenteraad, en mits
dien de verordening niet op hem toepasseliik zoude zijn ;
dat , wel is waar,, de niet gesubsidieerde bijzondere school
ontheven is van het bepaalde bij art. 23, lste en 2de lid
der wet van '13 Augustus 1857, (Staatsblad n°.103), maar
geenszins geheel vrij is van contrOle zelf omtrent het onderwijs, daar toch in art. 39 bepaald wordt, dat onderwijzers
(bijzondere, niet gesubsidieerde) , die bij het geven van
onderwijs leeringen verspreiden , strijdig met de goede zeden
of aansporende tot ongehoorzaamheid aan de wetten des lands,
kunnen verklaard worden hunne bevoegdheid tot het geven
van onderwijs verloren to hebben ; dat, volgens de bepalingen
Bier wet, de bijzondere, niet gesubsidieerde scholen ook
verder aan contrOle onderhevig zijn, en bovendien de bij de
wet gehuldigde vrijheid van onderwijs niet belet , dat ook
de bijzondere scholen onderworpen kunnen worden aan voorschriften , welke in het belang der algemeene gezondheid
noodig kunnen geacht worden; dat in deze ook het bijzonder
belang aan het algemeen belang is ondergeschikt ;
dat de onderwerpelijke verordening alzoo met geene wet
in strijd is; en dat de vraag , of zij getreden is in- en rnogt
strijden met hetgeen van algemeen Rijksbelang is, ingevolge
de artt. 150 en 153 der gemeentewet , niet aan de regterlijke
magt is opgedragen , maar alleen staat ter beoordeeling van
den Koning ;
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Overwegende , dat mitsdien het aan den beklaagde ten
laste gelegde feit en zijne schuld daaraan wettig en overtuigend is bewezen ;
Overwegende, dat dit feit behoort te worden gequalificeerd :
het als onderwijzer toelaten op zijne school te Aarlanderveen van een kind , hetwelk niet had overgelegd het vereischte getuigschrift , ten blijke , dat het de natuurlijke
kinderziekte doorgestaan of de koepok-inenting ondergaan had;
en zulks , nadat hem door burgemeester en wethouders der
gemeente Aarlanderveen was medegedeeld , dat er pokken
in de gemeente ontstaan waren ;
Gezien artt. 6, 7, 42 en 14 der verordening tot bevordering
en onderhouding van de volksgezondheid bij het voorkomen
van besmettelijke ziekten in de gemeente Aarlanderveen in
dato 10 Maart 1871, gewijzigd 8 April 4871 , luidende,
voor zoover toepasselijk ;
« Art. 6. Wanneer zich eene besmettelijke of als zoodanig
verdachte ziekte in eenig huis geopenbaard heeft , mogen
geene kinderen daaruit" naar de scholen gezonden of, zoodra
dit bij den onderwijzer bekend is, aldaar toegelaten worden.
Onder « scholen » worden verstaan alle plaatsen , zonder
onderscheid , waar kinderen nit onderscheidene gezinnen
bijeenkomen en onderwezen of wel bewaard worden , —
met « onderwijzers » worden bedoeld zij, die aan het hoofd
van de bedoelde inrigting staan
« Art. 7. Van elk als besmet of als zoodanig bekend huis
wordt door burgemeester- en wethouders aan de onderwijzers
onverwijld kennis gegeven.
"frt. 12. Bij het ontstaan van pokken mogen -door de
onderwijzers geene kinderen worden toegelaten , dan op
vertoon van een getuigschrift, door een geneesheer of heelmeester afgegeven , waaruit blijkt , dat zij de natuurlijke
kinderziekte hebben doorgestaan, of de koepok-inenting op
hen is toegepast ;
« Art. 14. Met uitzondering van art. 9, alinea 1, wordt
tegen de overtreding of niet-nakoming van de voorschriften
dezer verordening, onverminderd de toepassing, voor zooveel
noodig , van art. 180 der gemeente-wet, bedreigd geldboete
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5 tot f 25 en gevangenis-straf van een tot drie dagen,
te zamen of afzonderlijk. »
Gezien art 1 der wet van 22 April 1864 (Staatsblad n° 29),
luidende enz.
Gelet voorts op art. 164 der gemeente-wet, art 207, in
verband met art. 253. en 227 strafvordering en art. 52
strafregt ;
Regt doende enz.
Verklaart den beklaagde schuldig aan het als onderwijzer
toelaten op zijne school te Aarlanderveen van een kind,
hetwelk niet had overgelegd het vereischte getuigschrift,
ten blijke , dat het de natuurlijke kinderziekte doorgestaan
of de koepok-inenting ondergaan had, en zulks, nadat hem
door burgemeester en wethouders der gemeente Aarlanderveen
was medegedeeld , dat er pokken in de gemeente ontstaan
waren ; en
Veroordeelt hem te dier zake in eene geldboete van 1 5
en in de kosten van het geding, vereffend op de som van
f 0.40 , verhaalbaar bij lijfsdwang , met bepaling, dat de
boete vervangen zal worden door gevangenis-straf van 66n
dag , indien zij niet is voldaan binnen twee maanden , nadat
de veroordeelde tot betaling is aangemaand. (Zie Beschikking 2 April 1871 en de daarbij geplaatste Nota, hiervoren
op bladz. 395 ; Besluit 25 Augustus 1871, n°. 18, als ook
het Vonnis van 17 November 1871 hierna opgenomen ,
waarbij het bovenstaande vonnis is vernietigd).
van f

24 Augustus 1871, n°. 23. (Staats-Courant

n°.

209).

Besluit, waarbij de statuten der voor onbepaalden tijd aangegane Christelijke Jongelings-vereeniging te Woerden ,
onder de zinspreuk : a Geregtigheid verhoogt een yolk» ,
worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als
regtspersoon wordt erkend.
Note. Het Joel dezer vereeniging is aan jonge lieden de gelegenheid

te geven elkander des avonds , in hunne vrije urea , op Christelijk
nuttige wijze te onderhouden , opdat daardoor het Koningrijk des
Heeren uitgebreid en verstandsontwikkeling bevorderi worde.
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De vereeniging grondt zich alleen op den Bijbel , het woord
van God , hetwelk zij erkent als het eenige en algenoegzame rigtsnoer voor geloof en leven.
Tot bereiking van het doel zal gelegenheid worden gegeven tot
vriendschappelijke bijeenkomsten.
Op die bijeenkomsten zullen voorlezingen en voordragten over
verschillende onderwerpen en andere werkzaamheden , in den geest
der vereeniging vallende , worden verrigt.
Ook zal de gelegenheid worden opengesteld tot het lezen van
boeken , tijdschriften, enz.
Om als lid te worden aangenomen zal men ongehuwd moeten
zijn en den vollen ouderdom van vijftien jaren hebben bereikt.
De contributie voor de leden bedraagt 20 cents per maand.
Begunstigers zijn die zich verbinden tot eene jaarlijksche bijdrage
van minstens een gulden.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur, , de
bibliotheek , de leden, de begunstigers , de vergaderingen enz.
25 Augustus 4874 , n o. 18.
Besluit , houdende goedkeuring van het door de Staten
van Friesland, op den 43den Julij 1871, no. 18 vastgesteld
Reglement ter bevordering van de koepok-inênting in die
provincie , waarbij , onder anderen, is voorgeschreven:
Art. 3. Het is verboden in een school leerlingen , onderwijzend personeel of wien ook toe te laten of daarheen te
zenden , die verblijf houden in eene woning , een schip of
ander verblijf, waarvan het bekend kan zijn, dat daarin
lijders aan de in art. 1 vermelde ziekten — (kinderpokken
(variolae) of gewijzigde kinderpokken (varioloIdes) — zijn
aangetast.
Dit verbod blijft van kracht tot dat door een geneeskundige aan den burgemeester zal zijn verklaard, dat alle
gevaar van besmetting is geweken.
De ouders , voogden en andere opzigt houdenden over de
schoolgaanden , het onderwijzend personeel, zoomede de
schoolhouders en schoolhouderessen zijn, ieder voor zooveel
hem of haar aangaat , verantwoordelijk voor de overtreding
van het verbod, in de lste en 2de zinsnede van dit artikel
bedoeld.
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Art. 4. Under scholen worden begrepen de inrigtingen,
welke de opleiding tot hooger onderwijs, middelbaar en
lager onderwijs ten doel hebben, hetzij openbare of bijzondere , de bewaarscholen, de kleine kinder-, naai- en
breischolen en verder alle zoodanige lokalen, waar kinderen
op eenigerlei wijze onderwezen of bewaard worden.
Art. 5. Het is aan onderwijzers en onderwijzeressen en
aan alien, die onderwijs of onderrigt geven in de bij het
vorige artikel bedoelde scholen en lokalen, verboden om
daarin onderwijs of onderrigt, van welken aard ook , te
verstrekken, zoo lang in hunne woning de bij art. -I aangeduide ziekten bestaan.
Het is mede aan hen verboden kinderen toe te laten in
de scholen of lokalen, bij art. 4 vermeld, die een gedeelte
uitmaken van of in verbinding staan met eene woning,
waarin zoodanige ziekten heerschen.
De ziekte wordt geacht geweken te zijn, wanneer dit uit
eene verkiaring, door een geneeskundige aan den burgemeester afgegeven, blijkt.
Art. 6. De hoofden van de in art. 4 bedoelde scholen
mogen geene leerlingen of kinderen op hunne scholen toelaten, welke niet aan hen zullen hebben vertoond het door
een geneeskundige afgegeven bewijs, voorgeschreven bij
art. 7, 1 ste lid, der wet, regelende de uitoefening der geneeskunst (Staatsblad n°. 60 van 1865).
Zij zullen daarvan naauwkeurige aanteekening houden in
een register, waarvan het materieel gratis ter provinciale
griffie is te erlangen, bevattende:
a. Volgnummer.
b. Naam en voornaam van den leerling.
c. Ouderdorn.
d. Naam en woonplaats van den geneeskundige.
e. Dagteekening van het door den geneeskundige afgegeven bewijs.
f. Dagteekening waarop dit bewijs is vertoond.
g. Aanmerkingen.
Zij zijn verpligt dit register dadelijk op aanvraag te vertoonen aan de leden van het gemeentebestuur, aan hen,
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die met het toezigt op het onderwijs zijn belast , en aan
de geneeskundige ambtenaren.
Van het aanhouden Bier registers geeft het gemeentebestuur met het einde van ieder jaar berigt aan Gedeputeerde Staten.
Art. 7. Overtreding van deze verordening wordt gestraft
met eene geldboete van Lien tot vijf en zeventig gulden en
gevangenisstraf van een tot zeven dagen, te zamen of afzonderlijk.
Art. 8. Tot het constateren van de overtredingen dezer
verordening zijn bevoegd de ambtenaren, aangewezen bij
art. 44 van het Wetboek van Strafvordering , en de geneeskundige ambtenaren , bedoeld bij art. 5 en 6 der wet
van 1 Junij 1865 (Staatsblad n°. 58).
Art. 9. Het provinciaal reglement ter bevordering van
de koepok-inenting in Friesland, goedgekeurd bij Koninklijk
besluit van 20 Januarij 1846, n o . 105 (Provinciaal blad
n o . '18 van 1846) wordt ingetrokken. (Zie Beschikking 2
April 1871 en de daarbij geplaatste Nota op bladz. 395
hiervoren. Zie ook Vonnissen 47 Augustus en 17 November
1874).
Nota. Bij Koninklijk besluit van den 15den September 1869 (Staatsblad n'). 152) , werden die van 18 April 1818 (Staatsblad no. 20) ,
29 Februarij 1848 (Staatsblad n°. 6) en 10 Januarij 1861 (Staatsblad n°. 1) , houdende bepalingen ter bevordering van het meer
algemeen gebruik der koepokin6nting , ingetrokken, omdat in de
daarbij behandelde onderwerpen is voorzien door de wetten van
1 Junij 1865 (Staatsblad n°. 58 en 60).
Het 7de artikel der wet van 1 Junij 1865 (Staatsblad n°. 60)
schrijft voor, dat de geneeskundigen , na den afloop eener verrigte vaccinatie , of der behandeling van een lijder aan kinderpokken, verpligt zijn het bewijs daarvan aan den belanghebbende
of te geven en een duplicaat daarvan aan het gemeente-bestuur in
te zenden.
28 Augustus 1871, n°. 13. (Staats-Courant n°. 206).
Besluit , waarbij de statuten der voor 29 jaren en 44
maanden aangegane hulpvereeniging tot bevordering van

532
Christelijk Nationaal schoolondertui js , gevestigd te Schettens, worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien
als regtspersoon wordt erkend.
Nola. De groudslagen dezer hulpvereeniging zijn uitgedrukt in het

reglement der vereeniging voor Christelijk, Nationaal schoolonderwijs, opgerigt te Amsterdam 30 October 1860, en goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 Januarij 1864 , n°. 72.
Zij zoekt in eigen kring de belangen der hoofdvereeniging en
het Christelijk onderwijs te bevorderen.
De leden der hoofdvereeniging te Schettens en Lonyerhouto zijn
leden der hulpvereeniging. Leden , elders woonachtig , kunnen. , met
goedvinden van de volstrekte meerderheid der leden, als Wen der
hulpvereeniging worden opgenomen.
Ten einde het beoogde doel te bereiken stelt men zich voor,
de oprigting en ondersteuning van bewaar- en andere scholen voor
lager onderwijs, waarvan de kosten zullen worden gevonden ,
behalve nit de schoolgelden , nit vrijwillige bijdragen van de leden
der vereeniging en van anderen , die belangstellen in haar doel.
Tot leden worden aangenomen alien, die verklaren vereenigd
te zijn met het doel.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur enz.
6 September 1871, n°. 2.
Besluit , luidende :
Beschikkende ,op het adres van A , te Opende , gemeente
Grootegast , daarbij Onze voorziening inroepende tegen een
besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen van 3 Maart
1871, n°. 64, waarbij is afgewezen zijne reclame tegen den
aanleg eener begraafplaats te Opende ;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 22sten Augustus 1871, Ir. 56;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van 30 Augustus 1871, n°. 180 , 2de Afdeeling ;
0 verwegende
dat de adressant bij Gedeputeerde Staten van Groningen
bezwaren heeft ingebragt , tegen den aanleg van genoemde
begraafplaats, op grond, dat meerdere woningen, te zamen vormende eene kom , zij bet dan ook eene kleine kom, zich binnen
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den afstand van vijftig meters van de begraafplaats bevinden,
en dat dus de aanleg heeft plaats gehad in strijd met de
bepaling van art. 16, eerste lid, der wet betrekkelijk het
begraven van lijken , de begraafplaatsen en de begrafenisregten ;
dat Gedeputeerde Staten daarop , bij hun bovenvermeld
besluit , hebben verklaard , dat door het gemeente-bestuur
van Grootegast , niet was gehandeld in strijd met de wet;
dat toch de bebouwde kom van het dorp Opende meer dan
500 meters van de nieuw aangelegde begraafplaats is verwijderd ;
dat de adressant daartegen heeft aangevoerd , dat het
dorp Opende van het eene einde tot het andere eerie
bebouwde streek van omstreeks een half uur gains uitmaakt,
waarvan de huizen niet meer dan door een stukje land of
eene sloot van elkander zijn gescheiden , en dat zijne woning,
die slechts 5 a 6 meters van de nieuwe begraafplaats verwijderd is , zeker deel uitmaakt van eene bebouwde kom ;
dat een ingesteld onderzoek de bewijzen heeft geleverd ,
dat de reeks van aan elkander grenzende huizen , ter
weerszijde van den weg naar Surhuisterveen , eindigt op
ongeveer 500 meters afstand van de begraafplaats , en dat
slechts vier a y ip verspreide woningen liggen binnen 50 meters
afstand daarvan ;
dat die enkele, niet in elkanders onmiddelijke nabijheid
gelegen woningen, niet kunnen gezegd worden eene bebouwde
kom uit te maken , en dat Gedeputeerde Staten mitsdien te
regt afwijzend op des adressants verzoek hebben beschikt;
Gezien de wet van '10 April 1869 (Staatsblad no. 65) ; .
Hebben goedgevonden en verstaan :
met handhaving van het besluit van Gedeputeerde Staten
van Groningen van 3 Maart 1871, n°. 64, 1ste Afdeeling,
het daartegen ingesteld 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 Vonnis 10 Mei 1871, Arrest 10 October
1871 en Besluit 21 Maart 1870, n°. 11).
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Nota. Het gemeentebestuur decide , bij zijne ambtsberigten , in
de eerste plaats mede , dat de appellant bij den burgemeester om
de betrekking van doodgraver bij de nieuw aangelegde begraafplaats had gevraagd , omdat hij het huis en erf ten oosten van
die begraafplaats had aangekocht en waarschijnlijk in Mei daaraanvolgende zou aanvaarden , onder verklaring , dat , als hij tot doodgraver werd benoemd , hij dan over de onwettigheid van den aanleg der nieuwe begraafplaats zwijgen zou. Ook hadden burgemeester en wethouders vernomen , dat de appellant gaarne eigenaar
zou zijn geworden van het stuk gronds , waarop thans de begraafplaats is aangelegd.
De appellant ontkende dit een en ander en gaf , onder opmerking ,
dat dit in ieder geval niet ter zake dienende was , te kennen :
dat , bij het stilzwijgen der wet over de vraag : wat onder de
bebouwde kom moet worden verstaan, naar zijne mewling , in
elk speciaal geval , naar de bedoeling des wetgevers moet worden
beslist ; dat het verbod van art. 16, lid 1, der wet zijnen grond
had in de zorg voor de gezondheid, die door de nabijheid van eene
begraafplaats in gevaar kon worden gesteld ; dat dus dart.?, waar
zij de gezondheid der ingezetenen zouden bedreigen , de begraafplaatsen moeten worden geweerd ; dat mitsdien , zoo de belangen
van de bewoners van slechts eene woning al niet in aanmerking
mogen komen , des wetgevers verbod toepasselijk moet worden geacht , waar eene geheele buurt wordt bedreigd , en adressant er
op wijst , dat hier meerdere woningen, te zamen vormende eene
kom, zij het dan ook eene kleine kom, zich binnen de 50 meters
van de begraafplaats bevinden. Het moet immers , zegt appellant,
niet worden voorbijgezien , dat art. 16 . lid 1, der wet — sprekende
van u elke bebouwde kom eener gemeente " — de mogelijkheid
veronderstelt van meer dan gene kom in gene en dezelfde gemeente , en dat, indien het gemeentebestuur van Grootegast den
naam van kom gelieft te geven aan eene andere — nog grootere —
verzameling van woningen to Opende , dan waartoe de woning
van adressant behoort , dit niet uitsluit , dat ook de kleinere verzameling woningen , waarvan de zijne deel uitmaakt , eene kom
vormt in den zin der wet van 1869, op welke kom derhalve
lid 1 van art. 16 voormeld toepasselijk is.
14 September 1871, n°. 8. (Staats-Courant n°. 223).
Flesluit , waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
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vereeniging tot instandhouding der bewaarschool « Smilepad» , gevestigd te Amsterdam, worden goedgekeurd, en
deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Deze vereeniging heeft ten doel de instandhouding eener bewaarschool voor kinderen onder de zes jaren.
Leden zijn alle personen, die zich bereid verklaren eene jaarlijksche contributie te willen bijdragen tot instandhouding der
inrigting.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur uit
dames bestaande , de vergaderingen , het beheer over de geldmiddelen enz.
'16 September 4871, n°. 5. (Staats-Courant n°. 231).
Besluit , waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
vereeniging ter bevordering van Christelijk Leven, in de
buurten E E en F F, te Amsterdam, worden goedgekeurd,
en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Deze vereeniging heeft ten doel de behartiging van de godsdienstige en zedelijke belangen der bewoners van de hierboven
gemelde buurten te Amsterdam.
Zij zal ter bereiking van dat Joel een of meer gebouwen oprigten , geschikt tot het daarin vergaderen en houden van Bijbellezingen , catechisatien en geven van onderwijs. Deze gebouwen
zullen mede aan andere vereenigingen of aan bijzondere personen
om niet worden afgestaan , of wel verhuurd tot het houden van
bijeenkomsten , waarvan doel en strekking is bevordering van de
belangen des yolks.
Leden zijn die bewoners uit gemelde buurten, welke zich verbinden om, tot wederopzegging toe, jaarlijks drie gulden bij te
dragen en door het bestuur als leden zijn aangenomen.
Ingeval die leden de voornoemde buurten met der woon verlaten , houden zij op leden der vereeniging te zijn , doch worden
begunstigers zoo lang zij hunne jaarlijksche bijdrage van minstens
drie gulden blijven betalen.
De bestuurders der vereeniging zijn leden , onverschillig of zij
al dan niet bewoners zijn der gemelde buurten.
Begunstigers der vereeniging zijn zij , die niet in de voornoemde
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buurten woven, doch ten behoeve der vereeniging jaarlijks minstens
Brie gulden bijdragen.
Bestuurders zullen moeten zijn leden der Nederduitsch-Hervormde gemeente.
De werkzaamheden der bestuurders zullen bij hnishoudelijk
reglement worden geregeld.
De gebouwen zullen worden gesticht of gekocht uit de gelden
reeds in kas , en uit die, welke later tot dat Joel door het bestuur
zullen worden ontvangen.
De kosten tot onderhoud der gebouwen, zoo mede die door het
houden der vergaderingen , het geven van onderwijs of anderzins
veroorzaakt , zullen worden bestreden nit de bijdragen, giften en
schenkingen van belangstellenden en uit de huurpenningen der
verhuringen van de gebouwen.
Bij ontbinding der vereeniging zullen hare bezittingen in eigendom worden aangeboden aan de Nederduitsch-Hervormde gemeente
te Amsterdam ten dienste en ten gebruike van de commissie tot
godsdienstig onderwijs dier gemeente, en bij aanneming om niet
aan haar worden afgestaan , ten ware een of meer der overblijvende leden, of wel het laatst overgebleven lid der vereeniging
zich daartegen mogt verzetten en zich beroepen op de bepaling
van art. 1702 Burgerlijk Wetboek en alzoo mogt verlangen dat
de overgeblevenen zich die goederen persoonlijk zullen toeeigenen.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur, de
algemeene vergadering enz.
27 September 1871.
Beschikking van de Arrondissements-regtbank te Brielle ,
luidende :
Gezien nevenstaand request en bijlagen ;
Gehoord den officier van Justitie in zijne conclusie, strekkende tot afwijzing van het ingediend verzoek ;
Overwegende , dat de requestrant verzoekt :
dat door deze regtbank zal worden uitspraak gedaan over
de wettigheid van de weigering van den ambtenaar, van
den burgerlijken stand te M. ;
1 0 . om over te gaan tot het doen der vereischte afkondigingen van het door den requestrant voorgenomen huwelijk ; en
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20. om over te gaan tot de voltrekking van dat huwelijk;
Overwegende echter , wat betreft het eerste punt , dat,
aangezien het doen van uitspraak over eene zoodanige
weigering nergens bij de wet uitdrukkelijk aan de Arrondissements-regtbank is opgedragen, derhalve vooraf behoort
te worden onderzocht , of de regtbank des niet te min
geacht moet worden daartoe bevoegd te zijn ;
Overwegende nu te dien aanzien :
dat uit het bepaalde bij art. 4I Burgerlijk Wetboek volgt ,
dat de ambtenaar van den burgerlijken stand bevoegd is
om het doen der huwelijks-afkondigingen te weigeren ,
indien hem blijkt , dat er voor de aangevende personen een
wettig beletsel bestaat om met elkander in den echt te treden;
dat het intusschen niet aannemelijk is te achten , dat de
bedoeling des wetgevers zoude geweest zijn om van die
weigering van den ambtenaar van den burgerlijken stand
geenerlei beroep toe te laten, en dezen alzoo in het hoogste
ressort over het bestaan van wettige beletselen tegen een
voorgenomen huwelijk te laten beslissen ;
dat nu echter nergens bij de wet is aangeduid , tot welke
autoriteit partijen , die zich door zoodanige weigering
bezwaard mogten achten , zich zullen kunnen wenden , ten
einde omtrent de gegrondheid of ongegrondheid daarvan
nader worde onderzocht en beslist ;
dat nu, waar zoodanige aanduiding in de wet niet wordt
gevonden , het er voor moet worden gehouden , dat het
onderzoek en de beslissing daarover behoort bij dezelfde
autoriteit, die door den wetgever bij de artt. 70 en volg.
en art. 129 Burgerlijk Wetboek tot de kennisneming van
en beslissing over soortgelijke onderwerpen uitdrukkelijk is
aangewezen , d. i. bij de Arrondissements-regtbank ;
Overwegende alsnu , wat betreft de gegrondheid of ongegrondheid der bedoelde weigering;
dat de requestrant erkent , dat hij in het jaar 4862 te
Molenbeek St.-Jan in Belgiê heeft gehuwd A. R. V. H.;
dat verder niet blijkt , dat van dit huwelijk , voor de
voltrekking daarvan , de vereischte .afkondigingen binnen
dit Koningrijk hebben plaats gehad ;
35
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dat echter evenmin met zekerheid blijkt , dat die afkondigingen hier te lande niet hebben plaats gehad , daar
immers de ten bewijze hiervoor bij het request overgelegde ,
behoorlijk geregistreerde verklaring van den griffier dezer
regtbank ten deze niet kan afdoen, omdat, bij het ontbreken
van eene opgave van de gemeente waar de requestrant
tijdens of voor het aangaan van het bedoelde huwelijk zijne
woonplaats gehad heeft , ook niet blijkt , dat die afkondigingen binnen de gemeente M. zouden hebben behooren te
geschieden ;
dat verder bovendien, ook al hadden die afkondigingen
hier te lande niet plaats gehad, hiervan nog geenszins het
gevolg zoude zijn , dat het bedoelde huwelijk , volgens de
Nederlandsche Wet, als niet bestaande zoude moeten worden aangemerkt ;
dat toch, blijkens de bepalingen van den vijfden titel
van het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek , en inzonderheid van art. 140 B. W. , de Nederlandsche wetgever
in het algemeen geene radicale nietigheid van huwelijken
kent , dan alleen in het geval, bedoeld bij art. 134, tweede
lid, B. W., alwaar de wetgever dan ook uitdrukkelijk zegt,
dat zoodanig huwelijk zal worden beschouwd als niet
geschied ;
dat nu art. 138 B. W., waarop zich de requestrant tot
staving van zijn beweren daaromtrent beroept , te dien
aanzien ook voor huwelijken, in een vreemd land aangegaan,
geene uitdrukkelijke uitzondering bev at , terwijl het voorts
ook niet aangaat om de woorden van dat artikel in den
door den requestrant aangeduiden zin uit te leggen, omdat
men, dit doende , of wel aan de woorden zijn van waarde
eene dubbele beteekenis zoude moeten toekennen, Of anders,
ook bij niet-voldoening aan de andere bij dat artikel gestelde
voorwaarden , de bedoelde huwelijken evenzeer zoude moeten
beschouwen als niet bestaande, in welk laatste geval er
dan echter ook nimmer sprake zoude kunnen zijn, van eene
vordering tot nietig-verklaring daarvan , hoedanige vordering
nogtans bij art. 446, derde alinea , B. W. wel degelijk wordt
verondersteld;
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Overwegende, dat mitsdien het door den requestrant in
Belgie gesloten huwelijk , zoolang niet blijkt, dat dit op
wettige wijze ontbonden is, als nog bestaande moet worden
aangemerkt en derhalve , ingevolge het bepaalde bij art. 34
B. W., voor den requestrant ook een onoverkomelijk bezwaar
oplevert tegen het aangaan van een nieuw huwelijk ;
Overwegende verder , wat aangaat de weigering van den
bedoelden ambtenaar ona over te gaan tot de voltrekking
van het door den requestrant voorgenomen huwelijk :
dat, daargelaten dat er voor alsnog, en voor dat de bij
de wet voorgeschreven afkondigingen zullen hebben plaats
gehad, van eene voltrekking van dat huwelijk uit den aard
der zaak nog geen sprake kan zijn, — uit al het hiervoren
overwogene volgt , dat ook tot die voltrekking niet kan
worden overgegaan , zoolang niet door overlegging van een
der bij art. 126, sub. 4o., B. W. genoemde stukken van de
ontbinding van het door den requestrant in Belgie aangegane huwelijk zal zijn gebleken ;
Op al deze gronden :
Verklaart , dat de ambtenaar van den burgerlijken stand
te M. het doen der afkondigingen en de voltrekking van
het door den requestrant voorgenomen huwelijk teregt
heeft geweigerd , en dat tot het een en ander niet zal behooren
te worden overgegaan, zoolang niet blijkt, dat het door den
requestrant in den jare 1862 in Belgie aangegane huwelijk
op wettige wipe is ontbonden.
Nota. In hooger beroep heeft het Provinciaal Geregtshof in Zuidholland , bij beschikking van den 29sten Januarij 1872, de hierboven staande beschikking van de Arrondissements-regtbank te
Brielle van den 27sten September 1871 bevestigd en verklaard ,
dat zij op de wet gegrond en allezins juist gemotiveerd is.
De Hooge Raad heeft, bij beschikking van den 3lsten Mei
1872 , het in deze gedane beroep verworpen , op grond :
dat uit het bepaalde bij art. 138 Burgerlijk Wetboek niet volgt ,
dat huwelijken, in een vreemd land aangegaan en waarvan de afkondigingen niet, volgens de wet, binnen dit Koninkrijk hebben plaats
gehad, her te lande moeten worden beschouwd als niet bestaande; —
dat het verzuim van die afkondigingen dezer huwelijken niet
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de nietigheid dier huwelijken , veroorzaakt , maar alleen het gemis
van zekere burgerlijke regten, ten opzigte van de personen en
goederen der echtgenooten verbonden , medebrengt ;
dat het in Belgie aangegane huwelijk, zoolang het niet blijkt,
dat het op wettige wijze is ontbonden, als nog bestaande moet
worden aangemerkt en derhalve , ingevolge art. 84 Burgerlijk
Wetboek , voor den requestrant een onoverkomelijk beletsel opIevert tegen het aangaan van een nieuw huwelijk.
29 September 1871.
Vonnis van de Arrondissements-regtbank te Tiel , waarbij ,
na erkenning van des eischers oud-burgerregt van Nijmegen,
wordt overwogen :
dat de burgers van Nijmegen oudtijds in het bezit waren
van onderscheidene privilegien , als vrijdom van tollen , zoo
te land als te water, door het geheele Duitsche Rijk, van
het: regt van tot medeburgers te mogen aannemen alien ,
die zich naar hunne stad zouden willen begeven, van het
privilegie de non evocando , van het regt van jagt en
visscherij in haar district enz.; dat genoemde voorregten
meestal hun oorsprong ontleenden uit en steunden op hand.vesten en charters, door de Duitsche Keizers aan hen verleend , als, onder anderen , in 1230 door Hendrik den Zevende,
in 1257 door Richard, in 1282 door Rudolph den Eerste
enz., (zie Handvesten van Nijmegen, bladz. 1 en volgende),
en zulks, aangezien. Nijmegen, voor de verpanding door
Willem, Roomsch Koning, aan Otto den Derde, graaf van
Gelre (15 Junij 1248) , was eene vrije Duitsche rijksstad ,
onmiddelbaar van het Duitsche Rijk afhankelijk ;
dat de stad Nijmegen in 1579 niet anders tot de Unie
van Utrecht is toegetreden dan met uitdrukkelijk belling,
dat zij behouden zal alle praeoeminentien en privilegiên ,
die zij van het Rijk heeft (zie Handvesten van Nijmegen,
bladz. 292) , alle welke regten dan ook de burgers dier
stad hebben uitgeoefend tot 1795 toe ;
dat aan het burgerschap te Nijmegen, na de stichting
van het gasthuis, zoo het schijnt van of 1681, toen deze
instelling den naam kreeg van oud-burgergasthuis, ook het
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voorregt is verknocht geworden van , behoeftig en zestig
jaren oud zijnde, in en buiten het gesticht verpleegd of
gealimenteerd te worden ;
dat als voldoende bewezen kan worden aangenomen, dat
dit voorregt tot 1868 is toegepast ten aanzien van zoodanige ingezetenen van Nijmegen, die , volgens de bestaande
regels, nog als oud-burgers dier stad kunnen worden aangernerkt ;
dat het evenwel opmerking verdient , dat , terwijl de
vroeger vermelde privilegiên , aan het burgerregt van Nijmegen verbonden, zijn uitgegaan van het wettig toen bestaande gezag, daarentegen het genot van alimentatie van
wege het gasthuis aldaar niet steunde op eenige bepaling,
bij de oprigting van het gasthuis of wel later gemaakt;
dat toch Wt de geschiecjenis van het gasthuis te Nijmegen
blijkt , dat vOOr '1580 daar bestonden twee gasthuizen, genaamd het eene het Sint Nicolaas-, het andere het Sint,
Jacobus-gasthuis; dat deze beide gasthuizen, als van geestelijken oorsprong, in 1580 en 1591, te gelijk met al de
geestelijke goederen zijn geseculariseerd en bij de stad aanvaard; dat tot genoemde geestelijke goederen mede behoorde
het convent of klooster van de Regulieren , en alstoen,
den 24sten Mei 1592, door den raad is besloten om de
beide te voren vermelde gasthuizen te vereenigen, van al
de goederen en inkomsten eene massa te maken en de in
die gasthuizen gevestigde familien en armen in het klooster
der regulieren over te brengen ;
dat die vereenigde gasthuizen, onder den algemeenen
naam van gasthuis, zijn bestemd gebleven tot het verplegen ,
zoowel van zieken als gezonden , getrouwde en ongetrouwde
burgers, en eerst in 4681 de meer beperkte naam van oudburgergasthuis is aangenomen, terwijI bij raadsbesluit van
14 Augustus 1739, naar aanleiding van het rapport, door
burgemeesteren en rekenmeesters in de vergadering van 5
December 1736 uitgebragt (zie Versiag van den toestand
der gemeente Nijmegen, bladz '139 enz.) , omtrent het oudburgergasthuis, onder anderen is bepaald , « dat de provisoren van voorz. buys hen sullen blijven reguleren na die
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tegenwoordige geintroduceerde gewoonte, namelijk , dat in
dit hues als commensalen alleen geadmiteerd en verpleegd
zullen worden ongetrouwde behoeftige burgers , mannen en
vrouwen , bereikt hebbende den ouderdom van zestig jaren » ;
dat uit de bewoordingen dezer bepaling is op te maken,
dat men alles in statu quo bij het oude heeft willen laten
en het geenszins de bedoeling is geweest alstoen eene vaste
bestemming voor de toekomst aan het gasthuis te geven;
en zulks te minder , omdat door den raad , na gehouden
deliberatie, vooraf is gedeclareerd en verstaan , dat hij,
door het arresteren van de hierna volgende punten, in
geenen deele voldaan oordeelt te wezen aan den gelieelen
inhoud van het rapport ten raadsignatie, onder 27 December
1737 geinsereerd en goedgekeurd ; maar integendeel aan zich
houdt om ten alien tijde , na occurentie van zaken, op het
gecontinueerde bij dit rapport te disponeren , en wat zij
nu goedvindt zulks voor het tegenwoordige geldt ;
dat, zoo al aan het burgerregt het genieten van verpleging
en ondersteuning van wege het gasthuis was verbonden ,
dit een en ander niet werd verleend krachtens eenige wet
of wettelijke bepaling, maar alleen ten gevolge eener sedert
jaren gevolgde gewoonte, zoodat , vermits gewoonte onder
onze tegenwoordige wetgeving geen regt geeft , de eischer
zich daarop tot staving zijner vordering niet kan beroepen ;
dat hier ook niet de rede kan zijn van een civiel rest ,
bij titel voor geld verkregen , met dat gevolg , dat de
gedaagden , als ware het ex contractu , zouden gehouden
zijn den gevraagden onderstand te praesteren , eensdeels ,
omdat , daargelaten , dat de overgelegde brief geene enkele
bepaling omtrent het gasthuis inhoudt , hier geene sprake
is van eene stichting, die haren oorsprong aan fundatiebrieven ontleent , waarbij men zich voor geld het regt om
verzorgd te worden kan koopen , maar van eene stedelijke
instelling van weldadigheid , wier bestendig doel is geweest
armverzorging; anderdeels, omdat niet ieder burger geroepen
was om van bet gasthuis to trekken, doch dit genot ondergeschikt was aan de omstandigheid, dat hij behoeftig was,
waardoor dan ook de verleende onderstand meer het karak-
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ter van eene weldaad dan de praestatie eener verpligting
a annam ;
dat wel meestal , doch niet altijd, want de burgerbrieven
werden ook gratis uitgereikt (Zie GUYOT , Bijdragen ,
bladz. 59 en volg.) , voor het ligten dezer brieven eenig
geld werd betaald , doch blijkbaar ter voldoening van Jura
of leges, oudtijds regt of geregtigheid genoemd, terwijl
ook de geringheid der betaalde gelden het denkbeeld van
eenigen koop van regten uitsluit ;
dat er, zoo als eischer heeft aangetoond , voorbeelden
bestaan , dat hij , die het burgerregt aanvroeg , bij zijn
request expresselijk afstand deed van eenig regt of aanspraak
op de voorregten aan de godshuizen der stad Nijmegen en
dat dan ook in den hierop uitgereikten burgerbrief van die
renuntiatie werd melding gemaakt ; doch dat ook hieruit
het gevolg mag worden getrokken, dat genot van alimentatie
of onderstand uit het gasthuis reeds oudtijds als een beneficie,
dat is , als eene weldaad werd beschouwd , waarvan , om
dit gesticht niet te bezwaren , afstand kon worden gedaan ;
dat dan ook de gemeenteraad van Nijmegen bij het vaststellen der verordening van 1855 alleen den bestaanden
toestand heeft willen bestendigen en na de voorafgaande
verklaring , dat het oud-burgeren-gasthuis is eene gemeenteinstelling van weldadigheid , gevestigd binnen de stad
Nijmegen, niet geacht kan worden eenig regt op verpleging
in het gesticht of op onderstand uit zijne fondsen te hebben
willen toekennen , zijnde dan ook in art. 3 alleen voorgeschreven , welke bewijsstukken zij , die aanspraak daarop
kunnen doen gelden, hebben over te leggen ;
dat het toekennen van zoodanig regt hier, waar het eene
gemeente-instelling van weldadigheid geldt, zoo als het in
confesso is dat het gasthuis te Nijmegen is, dan ook zou
strijden met art. 22 der wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad
n°. 100) , waarbij alle denkbeeld van regt op onderstand
van de zijde der armen wordt uitgesloten ;
dat, wat hiervan ook zijn moge , de verordening van 1855
is afgeschaft en vervangen door die van 24 Julij 1862; dat,
bij art. 1 dier verordening bepaald zijnde, dat het doel van
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het gasthuis te Nijmegen mede is verpleging en ondersteuning
in en buiten het gesticht van binnen die gemeente domicilie
van onderstand en tevens verblijf hebbende behoeftigen ,
die den leeftijd van zestig jaren hebben bereikt , — de
eischer, als zijnde te Ede geboren , geene de minste aanspraak
op verpleging of ondersteuning van wege het gasthuis te
Nijmegen kan maken , en dan ook op dien grond zijne
daartoe strekkende vordering , als geheel in strijd zijnde
met die verordening , hem moet worden ontzegd ;
dat evenwel de eischer heeft beweerd , dat de gemeenteraad
van Nijmegen niet de bevoegdheid had het doel van het
gasthuis te veranderen en wel zoo te veranderen , dat het
gesticht gesloten werd voor de oud-burgeren van Nijmegen,
dial' niet geboren , en dit beweren heeft aangedrongen
door een beroep op art. 9 der wet van 28 Junij 1854
(Staatsblad n°. 100) ;
dat genoemd art. 9 echter bier alle toepassing mist en
alleen ziet op zoodanige instellingen van weldadigheid,
waarvan bet oorspronkelijk doel geheel of gedeeltelijk is
vervallen ; dat dit in casu niet het geval is, daar toch het
doel van het gasthuis te Nijmegen , van zijne stichting of
tot nu toe , steeds was en nog is verzorging van armen ,
zoo van zieke als gezonde ; dat nu wel , terwijl aanvankelijk
die bestemming meer was algemeen , zoodat ook behoeftige
niet-burgers werden verpleegd en ondersteund , deze eene
eeuw later meer is beperkt , door het genot van het gasthuis
alleen aan zoogenaamde oud-burgers toe te kennen , —
eehter de gemeente-raad van Nijmegen, door aan het genoemde
gesticht zijne aloude bestemming terug te geven , niet gezegd
kan worden deze van aard te hebben veranderd;
dat bovendien aan gemelden raad niet de bevoegdheid
kan worden ontzegd, om het bij de verordening van 1855
vastgestelde doel bij die van 1868 te wijzigen en uit te
breiden , daar toch vast staat , dat het gasthuis te Nijmegen
niet is eene bijzondere instelling , maar eene gemeenteinstelling van weldadigheid , uitsluitend door de burgerlijke
overheid geregeld en van harentwege bestuurd ; dat dan
ook bet gasthuis geenszins is eigendom van de oud-burgers
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te Nijmegen , maar veeleer gemeen goed van de armen aldaar; dat dan ook de gemeenteraad, van of de aanvaarding,
dit goed steeds heeft beheerd en daarover beschikt , en bij
geenerlei wetsbepaling hem de bevoegdheid is benomen om
andermaal daarover te beschikken , als hij bij de verordening van 1868 heeft gedaan ;
dat, eindelijk , hier even min sprake kan zijn van krenking
van bijzondere regten , daar deze , zooals hierboven ontwikkeld is, door de oud-burgers te Nijmegen niet zijn verkregen , terwijI het zoogenaamde regt van alimentatie nit
de gasthuis-fondsen veeleer zou moeten beschouwd worden
als te zijn een publiek regt of althans een uitvloeisel daarvan;
Gezien art. 56 Burgerlijke Regtsvordering;
Ontzegt aan den eischer zijne vordering, met zijne veroordeeling in de kosten van het gelling, daaronder begrepen
die, welke zijn gereserveerd bij het boven aangehaald vonnis.
Bij arrest van het Provinciaal Geregtshof in Gelderland
van den 12den Junij 1872 is het bovenstaande vonnis, waarvan
was geappelleerd , te niet gedaan en de regenten van het vroeger
Owl-Burger-Gasthuis , thans genaamd het gasthuis , binnen de gemeente Nijmegen, veroordeeld , om, binnen acht dagen na de
beteekening van dat arrest, den appellant op te nemen , als geregtigd tot verpleging of ondersteuning in of buiten genoemd
gesticht ; en, voor het geval zij daarin mogten in gebreken blijven ,
aan hem uit te keeren eene jaarlijksche toelage van f 150, te
rekenen van den dag der gedane sommatie en te geduren tot
het overlijden des appellants.
Wijders is de burgemeester der gemeente Nijmegen veroordeeld :
om, voor zooveel noodig , die verpleging te gehengen en te
gedoogen ; en
in de kosten van beide instantien , ten opzigte van alle partijen , daaronder begrepen, die bij des eersten regters incidenteel
vonnis van den 30sten September 1870 zijn gereserveerd geworden.

_Nola.

10 October 1871.
Arrest van den Hoogen Raad , luidende:
Gelet op het middel van cassatie, door den requirant voorgesteld bij memorie :
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beweerde overschrijding van regtsmagt en schending der
artt. 48 en '16 j , 45 en 46 der wet van den 10den April
1869 (Staatsblad n°. 65) , omdat bij het bestreden arrest
eene beslissing zou zijn gegeven , waartoe de regterlijke magt
was onbevoegd, als mogende de gegevene beslissing alleen
uitgaan van de administratieve magt;
Gehoord den advokaat van den gerequireerde ;
Overwegende, dat in deze heeft plaats gehad eene vrijspraak ;
en dat dus in de eerste plaats moet worden onderzocht ,
of die aan de ontvankelijkheid van het beroep in cassatie in
den weg staat ;
Overwegende dienaangaande, dat , vermits het beweren
van den requirant in deze is , dat er overschrijding van regtsmagt zou zijn, en dat dit beweren zich Kier niet zoo van
alien grond ontbloot voordoet; dat het reeds dadelijk blijkt
niet in aanmerking te kunnen komen , het beroep niet zonder
nader onderzoek , alleen omdat er is vrijgesproken , kan worden
verklaard te zijn niet ontvankelijk , maar, alvorens daarop
uitspraak te doen , het voorgestelde middel moet worden
onderzocht ;
Overwegende toch , dat moet worden aangenomen, dat bij
art. 381 Strafvordering is bedoeld vrijspraak door een bevoegden regter; en dat dus eene vrijspraak, ook wanneer
die is uitgegaan van een regter, die overschrijding van regtsmagt heeft begaan, aan de ontvankelijkheid van het ingesteld
beroep in cassatie niet in den weg staat ;
Overwegende dan , wat aangaat het middel van cassatie,
dat het daarbij door den requirant beweerde daarop is gegrond,
dat de regter in deze niet had mogen uitmaken , wat zijns
inziens tot de bebouwde kom der gemeente zou behooren,
maar alleen had mogen onderzoeken , wat het administratief
gezag had vastgesteld omtrent den afstand van de begraafplaats tot de kom der gemeente;
Overwegende dienaangaande, dat de regter niet heeft nitgemaakt , wat tot de bebouwde kom der gemeente Alblasserdam zou behooren, maar heeft verklaard, dat Gedeputeerde
Staten, volgens den requirant, de magt die alleen mag
vaststellen wat de kom der gemeente was en welke de af-
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stand was tusschen de begraafplaats en die kom , daaromtrent niets hadden vastgesteld; terwijl dan verder is aangenomen , dat eene resolutie van burgemeester en wethouders
van Alblasserdam van den 27sten December 1859, waarbij
de kom was afgebakend met het oog op de volkstelling,
niet als afdoende kan worden aangenomen , als niet gemaakt
met het oog op de begraafplaats , terwijl bovendien bij
geenerlei wet aan het collegie van burgemeester en wethouders is opgedragen om de afbakening van de kom eener
gemeente te regelen en voor goed vast te stellen ;
dat daarop het Hof heeft getracht de zaak , voor zooveel
voor de beoordeeling der ingestelde strafactie noodig, zelf
uit te maken ;
Overwegende, wat aangaat de vraag, of daardoor het
Hof heeft begaan overschrijding van regtsmagt , dat is, of
het Hof daardoor de grenzen te buiten is gegaan , die aan
de regterlijke magt in het algemeen bij de wet zijn afgebakend , en zich op het gebied van eene andere magt in
den Staat heeft begeven, — dat niet is aangetoond of
overigens gebleken , dat ergens bij de wet de vaststelling
van wat tot de kom der gemeente behoort , bepaaldeltjk
aan Gedeputeerde Staten is opgedragen , terwijl ook , op
de gronden , door het Hof daarvoor aangevoerd , niet
de bepaling van burgemeester en wethouders voor het
bijzonder geval, boven gemeld , hier kan in aanmerking
komen ;
Overwegende, dat , onder deze omstandigheden , niet valt
te onderzoeken , of , indien in eenig geval , bij de wet
bedoeld , door Gedeputeerde Staten eene beslissing omtrent
den afstand van de begraafplaats in geschil van de kom
der gemeente was gegeven , de regterlijke uitspraak daardoor
zou zijn gebonden ;
Overwegende toch , dat, in dit geval dusdanige beslissing
niet zijnde bijgebragt en de regter hebbende te beslissen ,
of er al of niet eene straf bare daad was begaan , hij dat
zelf moest onderzoeken met behulp van de onder zijn bereik
staande regts-middelen , en door dit te doen , geenszins kan
gezegd worden de hem gestelde grenzen te zijn te buiten
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gegaan , en zich op het gebied van eene andere magt in
den Staat te hebben begeven ;
Overwegende, dat hierom het beweren , dat er in deze
zou zijn overschrijding van regtsmagt , niet kunnende
opgaan , de gegeven vrijspraak het gevolg moet hebben ,
aan eene vrijspraak toegekend bij art. 381 strafvordering ,
en niitsdien het beroep in cassatie niet kan worden aangenomen;
Verklaart den requirant niet-ontvankelijk in zijn ingesteld
beroep in cassatie; de kosten te dragen door den Staat.
(Zie Vonnis 10 Mei 4871, Besluiten 30 Junij en 6 September 1871, alsmede Arrest 10 October 1871).
Het geldt hier eene vervolging wegens het oprigten van een
gebouw zonder verlof van Gedeputeerde Staten binnen den verboden
afstand van eene begraafplaats, straf baar , volgens art. 41 der
wet van den 10den April 1869 (Staatsblad n°. 65) , met eene
boete van f 10 tot f 100, en eene gevangenisstraf van drie dagen
tot eene maand , te zamen of afzonderlijk.
Bij vonnis der Arrondissements-regtbank te Gorinchem van 10
Mei 1871, bevestigd bij arrest van het Provinciaal Geregtshof in
Zuidholland van 27 Junij 1871, was de beklaagde van het hem ten
laste gelegde feit vrijgesproken , bij gebrek aan bewijs , dat het opgerigte gebouw was gelegen buiten de kom der gemeente ; dus ook
niet , dat het lag binnen den verboden afstand van de begraafplaats.

Nota.

11 October 1871.
Vonnis van den Kantonregter te Breda, waarbij is verklaard: dat eene vereeniging van personen, enkel ten doel
hebbende om, door middel van vaste bijdragen, elkander
wederkeerig ingeval van ziekte eene uitkeering of onderhoud te verschaffen, in de daad al de elementen in zich
bevat eener wederkeerige verzekerings- of waarborg-maatschappj en onder de categorie van deze is te rangschikken; — dat deze laatste , bij art. 14 der wet van 22 April
1855 (Staatsblad n°. 32) , gewijzigd bij die van 14 September 1866 (Staatsblad n°. 123), uitdrukkelijk zijn uitgezonderd van de bepalingen van dezelfde wet en dus geene
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erkenning behoeven — en dat zij , noch tot de burgerlijke
maatschap, noch tot de vennootschappen van koophandel
te brengen zijnde, eigenlijk is een onder den vorm en met
het doel van onderlinge verzekering of waarborg opgerigt
zedelijk ligchaam zooals dit door de burgerlijke wet wordt
erkend, en waarop de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk zijn.
'17 October '1871 , n°. 21. (Staats-Courant n°. 256).
Besluit , waarbij de statuten der voor onbepaalden tijd
aangegane Algemeene Nederlandsche Vrouwen-V ereeniging :
« Arbeid Adelt » , onder bescherming van H. M. de Koningin ,
gesticht en gevestigd te Delft , worden goedgekeurd , en
deze vereeniging rnitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Deze vereeniging stelt zich ten Joel:
a. lotsverbetering der onvermogende vrouw ;
b. aankweeking van talenten ;
c. aanmoediging van arbeidszin ;
d. verheffing van wie door arbeid in eigen onderhoud tracht te
voorzien.
Alom waar twintig leden woonachtig zijn kan eene ardeeling
worden gevestigd.
Leden verbinden zich : tot eene jaarlijksche contributie van
minstens 1 1,50; — tot het geven van bestellingen aan de vereeniging van elken arbeid; — tot het helpen instandhouden der
vereeniging door die middelen, welke het hoofdbestuur noodig
oordeelt ; tot het bijwonen der vergaderingen, in bijzondere omstandigheden door het bestuur der afdeeling te beleggen; en bet
uitbrengen eener stem of het geven van volmagt daartoe , aan een
medelid.
Donateurs zijn. zij , die zich verbinden tot eene jaarlijksche contributie van minstens 1 5 , of die eene gift van 10 schenken.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het hoofdbestuur,
het bestuur der afdeelingen , de regten der leden en donateurs
de correspondenten , de agenten enz.
19 October '187'1, n°. 7. (Staats- Courant n°. 265).
Besluit, waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
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vereeniging tot bevordering van Evangelisatie en Christelijk
onderwijs , te Wommels , worden goedgekeurd, en deze
vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.

Note. Deze vereeniging stelt zich ten doel : het bevorderen ter voornoemde plaatse van Evangelieverkondiging en Christelijk onderwijs, volgens de belijdenisschriften der Hervormde Kerk in Nederland.
Om dit doel te bereiken stelt men zich voor : stichting van de
daartoe benoodigde gebouwen ; het laten optreden van geschikte
Evangeliepredikers ; en het aanstellen van onderwijzers of onderwijzeressen , die bevoegd zijn tot het geven van lager onderwijs.
De gulden hiertoe noodig zullen gevonden worden, behalve uit
collecten en schoolgelden , uit vrijwillige bijdragen , schenkingen,
erflatingen en gewone contributien van begunstigers en leden der
vereeniging.
Leden zijn alien, die willen medewerkcn aan het doel der vereeniging en daartoe eene jaarlijksche bijdrage van vijf gulden, of
voor eens eene gift van honderd gulden in de kas der vereeniging
storten.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur,, de
jaarvergaderingen enz.
21 October 1871 , n°. 9.
Missive van den Minister van Financien , mededeelende,
dat, naar zijn inzien, de bevelschriften tot betaling (en
dus ook de daartoe betrekkelijke kwitantien) van toelagen
ten behoeve van kweekelingen , bedoeld in art. 19 der wet
op bet lager onderwijs, voor zooveel het jaarlijksch bedrag
der toelage de som van f 300 niet te boven gaat, krachtens
art. 27, letter A, n°. 52, der wet van den 3den October
1843 (Staatsblad n o . 47), op ongezegeld papier mogen
worden afgegeven. (Zie Besluit 44 April 1871, no. 11).
23 October 1871, n°. 11. (Staafs-Courant n°. 262).
Besluit, waarbij de statuten der voor 29 jaren en 41
maanden aangegane vereeniging a Christelijke Bewaar-,
Brei- en Naaischool », te Benneko,n, worden goedgekeurd,
en deze vereeniging mitsdien als regtpersoon wordt erkend.
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Nota. Het doel dezer vereeniging is de oprigting der gemelde school,
ten einde, bij een onbelemmerd en doeltreffen,d gebruik des Bijbels ,
kinderen uit alle standen in de gelegenheid te stellen het onderwijs te kunnen genieten , wat op zulk eene school behoort gegeven
te worden.
Zij is werkzaam , met inachtneming van alle veroorloofde en
Naar ten dienste staande middelen, om in 's Heeren kracht het zich
ten doel gestelde te bereiken. Tot die middelen behooren :
a. het houden van vergaderingen , ter bespreking van de belangen
der bedoelde school ;
b. het daarstellen van een fonds , door rentelooze voorschotten bij
aandeelen van 1 30 ieder,, giften, makingen, jaarlijksche contributien en de opbrengst eener afzonderlijke collecte , op iederen
eersten Zondag van de maand des voor- en des namiddags in
het kerkgebouw der Hervormde gemeente te houden, ten einde
daaruit de onkosten , door de oprigting en het onderhoud der
school veroorzaakt, te kunnen bestrijden.
Leden der vereeniging zijn alleen zij , die een of weer rentelooze aandeelen hebben genomen , en tevens leden zijn der Nederlandsche Hervormde Kerk. Giften , makingen en jaarlijksche
contributien geven geen regt op het lidmaatschap,
De overige bepalingen der statuten betreffen de aandeelhouders ,
het bestuur,, de algemeene vergadering , het verslag , de rekening
en verantwoording enz.
23 October 4871, n°. '12. (Staats- Courant n°. 256).
Besluit , waarbij de sthtuten der voor twaalf jaren aangegane vereeniging « Dorcas,» gevestigd te Heusden , worden
goedgekeurd , en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon
wordt erkend.
Nota. Het doel is om behoeftigen zonder onderscheid van godsdienst ,
gedurende den winter, van kleedingstukken te voorzien,
De vereeniging bestaat uit een onbepaald getal contribuerende
leden ; terwijl de werkzaamheden door een twaalftal dames worden
verrigt.
Het fonds bestaat uit de jaarlijksche contributien, vrijwillige
giften en de opbrengst van tot het doel te houden verlotingen ,
behoudens de Koninklijke goedkeuring ingevolge art. 5 der wet
van 22 Julij 1814 (Stactisblad n°. 86).
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De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur,,
het versiag, enz.
25 October 1871 , no. 80.
BeschikkIng van den Minister van Justitie , luidende :
Gezien den op hem van wege Zijne Majesteit verstrekten
last , betrekkelijk het aan Hoogst dezelve ingediend verzoekschrift van A en B , in hunne kwaliteit van administrateurs
over het , onder den naam van Falckshuis , door vrouwe
C, voorheen echtgenoote van wijlen den heer D, bij acte
van 14 Maart 1870, verleden voor den notaris E te Amsterdam,
daargesteld gesticht , bij welk verzoekschrift magtiging wordt
verzocht tot aanvaarding van de erfstelling ten behoeve van
gemeld gesticht gemaakt door vrouwe C voornoemd , bij
testament, den 23sten Maart 1.870 verleden voor meergenoemden notaris E, en welke erfstelling der testatrice geheele
nalatenschap , na aftrek der door haar besproken legaten ,
omvat ;
Overwegende ,
dat niet blijkt , dat het gesticht genaamd het Falckshuis
eene armen-inrigting is in den zin van art. 947 Burgerlijk
Wetboek , in verband met art. 1 der armenwet , en het
evenmin is eene openbare instelling, godsdienstig gesticht
of kerk ;
Heeft goed gevonden ,
aan adressanten te kennen te geven , met terugzending
der bij hun adres gevoegde stukken , dat er geene wettelijke
bepaling bestaat , op grond waarvan de bedoelde magtiging
zoude behooren te worden aangevraagd of zoude kunnen
worden verleend. (Zie Missives 6 Junij en 27 December 1871 ,
no. 102 en 109, alsmede Beschikkingen 4 Maart en 3 Julij
1871, no. 444 en 122).

Nota. Het hier bedoelde gesticht werd , door vrouwe C. M. Falok ,
weduwe C. H. M. F. du Parc bij notariele acte van 14 Maart 1870,
onder den naam van Falcks-huis te Anz8terdanz gevestigd , ten
einde daarin op te nemen Protestantsche vrouwen , ongehuwd of
weduwen zonder kinderen , niet jonger dan 40 jaren , dochters

553
van militairen , staatsbeambten of gedistingeerde particulieren , die
eene goede opvoeding hebben genoten , maar door tegenspoed buiten
hun eigen schuld genoodzaakt zijn een fatsoenlijk onderkomen
te zoeken.
Bij voormelde stichtings-acte wend de instelling geplaatst onder
het oppertoezigt der gemeente Amsterdam . met bepaling , dat de
administrateurs (door -de stichteres voor de eerste maal benoemd
met het aan dezen toegekend regt om , bij assumptie , in eene ontstane vacature te voorzien) jaarlijks aan het bestuur Bier gemeente
rekening en verantwoording zullen moeten doen van hun gehouden beheer.
28 October 1871, n°. 24. (Staats-Courant n°. 274).
Besluit, waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
vereeniging tot werkverschaffing te Hoogeveen, worden
goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon
wordt erkend.
Note. Het doel dezer vereeniging is in de gemeente Hoogeveen

bedelarij te weren en armoede te lenigen door werkverschaffing.
De vereeniging wordt geacht tot stand te zijn gekomen zoodra
het aantal leden 40 bedraagt. Zij verbinden zich voor den tijd
van drie jaren. Wie na de oprigting lid wil worden kan door
het bestuur daartoe worden aangenomen. Zijn lidmaatschap duurt
dan gedurende den tijd, die van de drie jaren overig is.
Zij opent eene werkinrigting zoodra zij van eenen jaarlijkschen
onderstand aan giften of subsidies zal verzekerd zijn van minstens
1 1500 gedurende drie jaren.
Zij verbindt zich ieder die werk verlangt , werk te verschaffen ,
tenzij het bestuur overwegende redenen mogt hebben hem te weren.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur , het
geldelijk beheer, het op te nemen bedrijf kapitaal , het eventueel
te kort , de ontbinding der vereeniging enz.
29 October 1871, n o. 29. (Staats-Courant n°. 268).
Besluit, waarbij de statuten der voor 29 jaren en 11
maanden aangegane vereeniging tot oprigting en instandhouding der Christelijke bewaarschool, in het jaar 1871
36
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te Abbenbroek opgerigt en aldaar gevestigd, onder den
naam van Wilhelma-Regnera bewaarschool, worden goedgekeurd , en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon
wordt erkend.

Ifota. Het doel dier vereeniging is : om kinderen. van 2-7 jaren
onder eene goede leiding in een behoorlijk locaal onder opzigt te
houden.
De kosten van vestiging , instandhouding, uitbreiding en
jaarlijksch onderhoud worden gevonden uit :
L giften , legaten en erfmakin.gen ;
2. jaarlijksche bijdragen;
3. renters van hetgeen uit giften . en legaten, en het overschot der
jaarlijksche rekening tot kapitaal is opgelegd ;
4. opbrengst der schoolgelden.
Zij die jaarlijks vijf gulden bijdragen worden als leden der
vereeniging beschouwd.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur, de
vergadering , de onderwijzeres de school enz.

30 October 1871, n°. 49.
Besluit ; luidende :
Beschikkende op een adres van den gemeenteraad van
Oploo , daarbij Onze goedkeuring verzoekende op twee raadsbesluiten tot het verleenen van bijdragen in de bouwkosten
van woningen voor geestelijken ;
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 47den October 1871, n°. 68;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 25sten October 1871, n°. 473 , 2de Afdeeling;
Overwegende
dat de raad der gemeente Oploo , St. Anthonis en Ledeacker den 27sten Augustus 1870 heeft besloten om voor
de helft bij te dragen in de kosten voor het bouwen eener
nieuwe woning, bestemd voor den tijdelijken pastoor te
Ledeacker,, tot een bedrag van hoogstens f 2000, en tevens
om bij te dragen 3 gedeelten in de kosten voor herstellingen
aan de woning, bestemd voor den tijdelijken kapellaan te
St. Anthonis, de som van f 600 niet te boven gaande ;
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dat hij op deze besluiten heeft gevraagd de goedkeuring
van Gedeputeerde Staten , dock dat door deze is te kennen
gegeven, dat zij zich niet konden vereenigen met de strekking der bedoelde besluiten , om dat het voorzien in de
kosten voor huisvesting van geestelijken, naar geest en
inhoud der gemeentewet , niet de taak is der burgerlijke
gemeente ;
dat de gemeenteraad desniettemin , in zijne vergadering
van 19 Mei 1871, twee besluiten heeft genomen, gelijkluidende aan die van 27 Augustus 1870 ; dat deze weder
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten zijn onderworpen , en dat dit collegie daarop heeft verklaard bij zijne
vroegere meening te blijven volharden ;
dat de gemeenteraad nu van Ons de handhaving dezer
besluiten heeft verzocht , bewerende , dat de genoemde
bijdragen noodzakelijk zijn, en dat op andere wijze geene
genoegzame middelen voor het beoogde doel te vinden zijn ;
dat art. 200 der gemeentewet wel aan gemeente-besturen
de bevoegdheid toekent om Onze voorziening in te roepen ,
wanneer Gedeputeerde Staten weigeren een aan hunne
goedkeuring onderworpen raadsbesluit goed te keuren , maar
dat de hier bedoelde besluiten niet behooren tot de zoodanigen , die krachtens art. 194 der wet, aan de goedkeuring
van Gedeputeerde Staten moeten worden onderworpen ;
dat de vraag , of eene burgerlijke gemeente bevoegd is ,
in een geval als waarvan bier sprake is, uit hare inkomsten,
uitgaven ten behoeve der kerkelijke gemeente te doen ,
eerst dan door Ons in overweging zal kunnen genomen
worden , wanneer de gemeenteraad, om aan zijne besluiten
uitvoering te geven, een post op de begrooting zal hebben
uitgetrokken , en Gedeputeerde Staten mogten weigeren
daarop hunne goedkeuring te verleenen ;
dat het verzoek van den gemeenteraad dus is praematuur ;
Gezien de wet van 29 Junij 1851 (Staatsblad n°. 85) ;
Hebben goedgevonden en verstaan :
den adressant niet-ontvankelijk te verklaren in zijn tot
Ons gerigt verzoek.
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met
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de uitvoering van dit besluit , waarvan afschrift zal worden
gezonden aan den Raad van State (Afdeeling voor de
geschillen van bestuur). (Zie Besluiten 22 Julij en 10 Augustus
1871, n°. 16 , 17 en 45, mitsgaders Missive 28 Maart 1862,
no. 14/805).
Nota. De gemeenteraad, in aanmerking nemende , dat de fondsen
der parochien Ledeacker en St. Antonis niet meer bedragen dan
noodig is om de kosten van het jaarlijksch onderhoud der kerkelijke gebouwen te dekken en dat slechts bij enkelc parochianen
eene kleine bijdrage zou kunnen worden verkregen , besloot gevolg
te geven aan het verzoek der parochiale kerkbesturen door het
verleenen van de bovenbedoelde subsidien , als wanneer het verder
benoodigde , voor zooveel doenlijk , door de pastoors zoude worden
verschaft.
Gedeputeerde Staten beweerden , dat de gedachte behoeften in
geen verband zouden staan met de huishouding der burgerlijke
gemeente , maar een bijzonder belang betreffen , waarvoor geene
gelden uit de publieke kas der burgerlijke gemeente kunnen
worden verstrekt.
Deze bewering schijnt haren grond te vinden in het moderne
stelsel, hetwelk het tot stand brengen eener volstrekte seheiding
tusschen Kerk en Staat beoogt en de kerkelijke aangelegenheden,
als zaken van particuliere vereenigingen wil beschouwd hebben ,
welke onder het gemeene refit vallen en waaraan de Staat geene
bijzondere bescherming noch ondersteuning verschuldigd is, omdat
daarbij slechts privaat-, geen openbaar of algemeen belang zou
betrokken zijn.
Regtmatige gronden voor dat stelsel zijn in het Nederlandsehe
Staatsregt niet te vinden.
Het zesde hoofdstuk onzer Grondwet en verschillende bepalingen ,
in algemeene en bijzondere wetten vervat , waarderen de kerkelijke aangelegenheden als zaken van hoog maatschappelijk belang,
die allezins bescherming en ondersteuning ten algemeenen nutte
verdienen.
Er bestaat tot hiertoe geene enkele wetsbepaling , waarbij de
bevoegdheid tot het helpen voorzien in de behoeften van noodlijdende
kerkelijke gemeenten , aan den Staats- , provincialen- of gemeentelijken wetgever is ontzegd. De Staatsbegrooting stelt , te dier zake,
jaarlijks vele tonnen gouds beschikbaar en onderscheidene provin-
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eiale- en gemeentelijke begrootingen bevatten posters, bestemd om
subsidien aan of ten behoeve van kerkelijke gebouwen te verleenen. Dit is bepaaldelijk ook het geval met de provinciale begrooting van Noordbrabant en met die der gemeente 's Hertogenbosch; terwij1 de verstrekking van subsidien voor den bouw of de
herstelling van kerken en pastorijen uit de provinciale en gemeentelijke fondsen , zoo wel in dat gewest als in andere provincien
meermalen heeft plaats geliad , zonder dat zulks de goedkeuring
der betrokken begrootingen door hooger gezag heeft verhinderd ,
eensdeels omdat de provinciale wet, zoo min als de gemeentewet,
eenige bepaling bevat , waarbij zoodanige verstrekking is verboden,
en anderdeels dewijl het algemeen of huishoudelijk belang van
den Staat , de provincie of de gemeente , voor het helpers voorzien
in de noodzakelijke behoeften van het kerkwezen pleit.
Het onderwerpelijk geval betreft bovendien eene gemeente , wier
bevolking, op zeer enkele personen na , geheel uit Katholijken
bestaat , zoodat het subsidieren der kerkelijke behoeften nit de
burgerlijke gemeentekas aldaar geene andere godsdienstige gezindte
kan bezwaren , maar eene zaak uitmaakt van uitsluitend plaatselijk
belang, waarover de gemeenteraad heeft te oordeelen en waarop
de wet geene hoogere goedkeuring vordert.
30 October 1871, n°. 22.
Besluit , luidende:
Beschikkende op het adres van den raad der gemeente
Dalen , gedagteekend 24 Mei 1871, daarbij Onze voorziening inroepende tegen de weigering van Gedeputeerde
Staten van Drenthe om hunne goedkeuring te verleenen
aan eene nieuwe schoolregeling voor die gemeente.
Den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van
bestuur) gehoord, advies van den 47den October '1871 , n°. 51;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche
Zaken van den 25sten October 1871, n°. 186 , 5de Afdeeling;
Overwegende :
dat door den raad der gemeente Dalen eene nieuwe
schoolregeling is voorgesteld, doch dat Gedeputeerde Staten
van Drenthe, bij hunne besluiten van 28 Maart 1871, n o. 25,
en 2 Mei daaraanvolgende , n°. 51, verklaard hebben daaraan
hunne goedkeuring te onthouden , op grond : 1°. dat de

558
scholen te Dalerveen en te Nieuw-Schoonebeek-Westeinde
niet langer kunnen worden gerangschikt onder die, waarop
art. 20 der wet op het lager onderwijs van toepassing is ;
2°. dat de bezoldiging van den hoofdonderwijzer te Dalen
met f 50 moet worden verhoogd ; en 3°. dat aan het verzoek van den onderwijzer te Schoonebeek om verhooging
van jaarwedde gevolg behoort te worden gegeven , hetzij
door diens wedde, onafhankelijk van het genot der inkomsten van de kosterij , met / 50 te verhoogen , hetzij door
te bepalen , dat , zoolang hij feitelijk dat genot mist, hem
jaarlijks door de gemeente tot vergoeding betaald zal
worden f 50 ;
dat de gemeenteraad van Dalen bij zijn bovengenoemd
adres‘ voorziening heeft gevraagd tegen die weigering van
Gedeputeerde Staten , tot staving van zijn beroep aanvoerende,
dat die gemeente , wegens de uitgebreidheid van haar
grondgebied en wegens de verspreide bevolking, zes scholen
heeft moeten bouwen , terwijl er anders niet meer dan twee
noodig zouden zijn voor een gemiddeld getal van 539 leerlingen , thans over die zes scholen verdeeld ; dat de wedde
van den onderwijzer te Dalen in '1867 nog met f 50 is
verhoogd, terwijl aan (lie betrek king tevens verbonden is
de kostersbetrekking , welke meer dan f 300 's jaars
opbrengt , die volgens den gemeenteraad gedeeltelijk tot
goedmaking der kosten van het onderwijs zijn bestemd ;
dat ook de verhooging der wedde van den onderwijzer te
Schoonebeek om finantiele bezwaren niet wenschelijk schijnt ;
dat , wat betreft het brengen der scholen te Dalerveen
en te Nieuw-Schoonebeek-Westeinde onder den regel van
art. 19 der wet op het lager onderwijs , wel is waar , in
de gemeente Dalen , wegens de uitgebreidheid van haar
grondgebied, bij de verspeide bevolking, een grooter aantal
scholen vereischt wordt dan anders noodig zou zijn ; dat
echter de school te Dalerveen 74 , of zonder de kinderen
nit Sleen 49 telt en het getal te Nieuw-Schoonebeek-Westeinde in 1869 is gestegen tot 54, in 1870 tot 56, terwijl
er zich in de maand Januarij 1869 70, in Januarij 1870
zelfs 78 kinderen op die school bevonden ; dat deze getallen
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te aanzienlijk zijn om op die scholen de uitzondering van
genoemd art. 20 toe te passen , en dat ook het geldelijk
belang daartoe geen voldoenden grond oplevert , daar de
gemeente-finantien in een gunstigen toestand verkeeren ;
dat voorts , wat aangaat de door Gedeputeerde Staten
verlangde verhooging van jaarwedden , de verhooging van
die van den onderwijzer te Schoonebeek , waardoor zij op
f 450 zou worden gebragt , met het oog op het gemiddeld
getal van 101 kinderen , thans die school bezoekende , niet
te hoog mag worden geacht ; dat ook eene bezoldiging
van 1 600 voor den hoofd-onderwijzer aan de school te
Palen, welke gemiddeld door 235 kinderen wordt bezocht
en tot eene der meest belangrijke van het gewest behoort,
den niet ongunstigen finantielen toestand der gemeente in
aanmerking genomen , niet anders dan als eene matige
belooning kan worden beschouwd ; dat, al moge die onderwijzer tevens de betrekking van koster waarnemen , de
voordeelen , daaraan verbonden , buiten aanmerking moeten
blijven bij de bepaling zijner jaarwedde als onderwijzer,
welke laatste door den gemeenteraad , onafhankelijk van
de inkomsten uit andere betrekkingen voortspruitende ,
behoort te worden geregeld ;
dat Gedeputeerde Staten mitsdien teregt hebben geweigerd ,
de door den raad der gemeente Palen vastgestelde schoolregeling goed te keuren ;
Gezien de wet van 43 Augustus '1857 (Staatsblad n°. '103);
Hebben goedgevonden en 1; erstaan :
de door genoemden gemeenteraad tegen die weigering
ingebragte bezwaren te verklaren ongegrond.
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 15 Junij , 2 Julij en
5 Augustus '1874, no. 22, 25 en Staatsblad n°. 94).
2 November 1871.

(Staatsblad

n°. 107).

Wet, houdende vaststelling der begrooting van

NEDER-
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LANDSCH INDIE

voor het dienstiaar 1872 (Hoofdstuk I.

UITGAVEN in NEDERLAND).

Nola. In de VIJFDE AFDEELING dezer begrooting zijn vervat de
uitgaven, betreffende het Departement van ONDERWIJS, EEREDIENST en NIJVERHEID , te zamen geraamd op f 522,719.

De daarin begrepen onderwerpen van uitgaaf , rakende het
de EEREDIENST zijn de volgende :

ONDERWIJS en

Onderafdeeling 23.
ONDERWIJS.

a. Aankoop en vervoer van benoodigdheden voor het schoolwezen
f 14,000
b. Opleiding in Nederland van kweekelingen der
ambachtsschool te Soerabaya , alsmede gratification bij hun terugkeer naar Nederlandsch Indie , 4,700
c. Opleiding van inboorlingen uit Indie voor onderMemorie
wijzers als anderzins .......
Totaal .

. f 18,700
•••••■• ■••

Onderafdeelinq 27.
EEREDIENST.

Toelage aan de commissie voor de Protestantsche kerken in
. . f 1,000
Oost7 en West-Indie ........

In de DERDE AFDEELING (Department van FINANCIÉN) ,
onderafdeelinq 8, bevattende verlofs- en nonactiviteits-tractementen , wachtgelden, pensioenen en gagementen , te zamen geraamd op f 2,551.652, zijn begrepen de verlofstractementen en
de pensioenen van de onderscheidene kerkleeraars , die nit Nederlandsch Indie naar Nederland zijn teruggekeerd.
Op 31 December 1870 bedroegen de
leeraars :

PENSIOENEN dezer

kerk-
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voor 11 Protestantsche:

la

1

1 ,,
1n
1 „

fl
II

3,360
2,800
2.400
1,440

11
If 1,417

1 11
1 ,
3 ,, 1 1200

11
II

1 ,,
11
1 ft„'

1,204
3,600
1,080
880

f
voor
1 it

7 Roomsch Katholijke:

........

1

1,910

„

1,800

II

3,000

1 ,,

11

1 11
1 ,,

n

1,300
1,200

,,

900

1 II
2 ,,

18,181

1 1500

,, 10,110
Totaal .

.

f

28,291
.........

Nog is in de gemelde DERDE AFDEELING, onderafdeeling 9,
verpleging van en andere uitgaven voor gegageerden,
to zamen geraamd op 1 43,000 , begrepen eene som van 1 800,
voor 1 Protestantsehen kerkleeraar en 1 Boomsch Katholiiken
geestelijke , belast met de huisselijke godsdienstoefeningen en het
bevattende

godsdienstig onderwijs in het Koloniaal Militair Invalidenhuis
op

Bronbeek bij Arnhem, ieder a 1 400.
2 November 4871. (Staatsblad no. 108).

Wet , houdende vaststelling der begrooting van NEDERvoor het dienstjaar 1872. (Hoofdstuk II,

LANDSCH INDIE

UITGAVEN in NEDERLANDSCH INDIE).

Nota. In de VIJDE AFDEELING dezer begrooting zijn vervat de ult.
gaven, betreffende het Departement van ONDERWIJS, EEREDIENST
en NIJVERHEID.
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De daarin begrepen onderwerpen van uitgaaf, betreffende de
zijn in onderdeel 64 geraamd op f 489,218; Welke
som is zamengesteld uit de volgende onderdeelen :
EEREDIENST ,

Christeliike Eeredienst.
a. Tractementen van den adjunct-secretaris bij het bestuur over de
Protestantsche Kerk in Nederlandsch Indie ((1800) , klerken en
minder personeel , alsmede schrijfloonen (0'1320) f

b. Schrijfbehoeften ten dienste van gemeld bestuur .
c. Tractementen en voorloopige inkomsten van 35

11

3,120
180

predikanten, 2 veldpredikers en 3 hulppredikers :

Op Java en Madura.
9 Pred.
it f 6,000 .
12 n
n
4,800 •
2 Veldpr. ,, , 4,800 .
11

. 1 54,000
Y 57,600
9,600
n
121,200

In de Buiten bezittingen.
12 Pred.
a f 4,800 . . . . f 57,600
3 Hulppr. ,, , 3,000 . • . . ,,
9,000

Zonder vaste standplaatsen.
a f 4,800 .

2 Pred.

. f

9,600
11

197,400

d. Tractementen en voorloopige inkomsten van 10
hulppredikers voor inlandsche Protestantsche
gemeenten , it f 1,800 ..... . . .
e. Tractementen en voorloopige inkomsten van 16
Roomsch Katholijke geestelijken :

II

18,000

Op Java en Madura.
6,000
1 van den lsten rang A . . . 1
2den „ „ 1 4.200 „ 83,600
8 ,,
It

Transporteren ,

. 1 39,600 1 218,700
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Per transport . . . f 39,600 / 218,700

In de Baden bezittingen.
3 van den 2den rang it f 4,200. 1 12,600

Zonder vaste woonplaats.
4 van den 2den rang A, 1 4,200. 1 16,800
69,000

n

f. Periodieke tractementsverhooging van predikanten , veldpredikers en Roomsch Katholijke
geestelijken, alsmede gratificatien bij aankomst
en benoeming in In.die . . ...... ,
g. Reiskosten van predikanten , veldpredikers, hulppredikers en Roomsch Katholijke geestelijken,
alsmede van ouderlingen, die de predikanten
,,
vergezellen bij kerkvisitati6n .....
h. Tractementen en toelagen aan zendelin.gleeraren :

90,000

30,000

Op Java en Madura.
1 Zendeling a . ...... 1

3,000

In de Buiten bezittingen.
7 Zend. op de Sanger en Talaut7,000
eilanden , A. 1 1000. . . . 1
2 Zend. op Timor, A f 1000 en
r 600 . ...
1,600
6,000
„
1 Zend. voor Ternate .
4,500
1 „
„ Menado .
„ de IVIoluksche eilan7 „
den , A, 1 1,620. . . . . ,, 11,340
4 Zend. voor Nieuw-Guinea , van
3,600
/ 600—f 1000 . . .
„
11

11

37,040

i. Periodieke tractementsverhooging van 7 zendelingen in de Molukken it 1 480 ..
k. Reis- en transportkosten van zendelingen :
Op Java en Madura . .
In de Buiten bezittingen .

11

3,360

11

1,800

1 305
. „ 1,450

Transporteren .

, 1 449,900
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Per transport . . .

1

449,900

1. Subsidien aan kerkfondsen tot bezoldiging van kerkelijke bedienden en toelagen voor het houden
van godsdienstige voorlezingen en het geven
van onderwijs in de bijbelsche geschiedenis en
de Christelijke zedeleer aan de jeugd :
Op Java en Madura . . . .

f

11,887

In de Buitenbezittingen . . . n 3,492
In het algemeen voor het houden
van voorlezingen en het geven van
onderwijs

y

6,000
II

21,379

,,

7,000

Y

3,900

II

960

m. Bijdragen in de kosten van openbare Christelijke
eeredienst op plaatsen waar van Gouvernementswege blijvende geestelijken bescheiden en bezoldigd worden
n. Bijdragen in de kosten van herstel der Protestantsche kerkgebouwen te Serang (Bantam) en
te Menado
o. Fourage-indemniteiten aan veldpredikers .

f

483,139

indische Eeredienst.
p. Tractementen en toelagen aan inlandsche priesters

(1 2,079) en tegemoetkoming in het onderhoud
(f 3000) ...... . . .

II

5,079

residentien op Java en in de buiten bezittingen n

1,000

der graven

q. Bouwen en herstellen van Mohammedaansche
tempels in de hoofdnegorijen der verschillende

1 489,218

Totaal .
Behalve deze in de VIJFDE AFDEELING geraamde

zesde Afdeeling (Departement
der Burgerlijke Openbare werken) , onderafdeeling
82 (Huishuur-indemniteit en locaalhuur), der boven-

uitgaven , is nog in de

geinelde begrooting voor 1872 eene globale som
van / 540,000 beschikbaar gesteld ; waaronder is
Transporteren .

.

f

489,218
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Per transport . . , 1 489,218
begrepen voor huishuur van predikanten , zendelingen en Roomsch Katholifke yeestelifken eene
som van
„ 41,580
TOTAAL-GENERAAL der

behoeve van de

geraamde uitgaven ten

EEREDIENST ........ 1

De kosten van het

ONDERWIJS zijn

530,798

geraamd :

VIJFDE AFDEELING.

Onderafdeeliny 59. Onderwijs voor Europeanen en daarmede
gelijkgestelden :
1°. Middelbaar onderwijs (gymnasium WILLEM III)
f
183,175
2°. Lager onderwijs . •
556,500
,,
3°. Subsidien aan de Hervormde en de Roomsch
Katholijke weesbesturen te Samarany,, voor
elk dezer twee gestichten f 10,800, te zamen D
21,600
4°. Ambachtschool te Soerabaya ..
15,000
11
1

776,275

,,

411,007

Onderafdeeliny 60. Onderwijs voor de inlan.dsche

bevolking
Totaal .

. 1

1,187,282

ZESDE AFDEELING.

Onderafdeeliny 82. Hashuur-indemniteit en
locaaMuur 1 540,000 , waaronder is begrepen :

Voor huishuur aan onderwijzers .

11

97,850

■.......................... ■■

TOTAAL-GENERAAL der geraamde uitgaven , ten
behoeve van het ONDERWIJS ..
. 1

1,215,132
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De kosten van het

ARMWEZEN zijn

AFDEELING , onderafdeeling

geraamd in de
65 , als volgt :

a. Tractementen :
van 1 regent van het Protestantsche weeshuis te
rang
1
van 1 regent van het It. K. weeshuis aldaar . n
,, 1 ,,
a f 900 , 1 portier A 1 96 en 8
koelies A 1 64 voor het oude mannenhuis
aldaar, te zamen
,,
/
b. Verpleging van kinderen in de beide voormelde
weeshuizen te Samarang : 460 kinderen a 1 96
c. Benoodigdheden ten behoeve van de verpleegden
in het oude mannenhuis te Samarang . . .
d. Subsidie aan het Parapatten-weezengesticht te
Batavia

e. Verpleging van weezen in het jongens-weezengesticht te Soerabaya
f. Tractementen van het personeel bij- en andere
uitgaven voor het bedelaarsgesticht te Samarany
g. Andere uitgaven voor- en in verband met weldadige oogmerken
TOTAAL-GENERAAL der uitgaven ten behoeve van
het ARMWEZEN .......... . . .

11

VIJEDE

Sama-

2,400
2,400

1,508
6,308
44,160

11

5,000

,,

6,000

11

300

11

,,

10,000
5,000

I . 76,768

11 November 1871, n°. 43. (Staats-Courant no. 277).
Besluit , waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
vereeniging tot stichting eener burger bewaarschool, te
Hoorn, worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien
als regtspersoon war& erkend.
Nola. Het doel deter vereeniging is te Hoorn eene bewaarschool
op te rigten en'in stand te houden voor kinderen van den burgerstand.
Deze bewaarschool dient om de kinderen die haar bezoeken op
doeltreffende wijze bezig te houden en daardoor hunne ligchamelijke, verstandelijke en zedelijke ontwikkeling te bevorderen.
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Tot bereiking van het doel brengt de vereeniging de noodige
gelden bijeen door rentelooze aandeelen van vijftig gulden, subsidien , schoolgelden enz.
Leden der vereeniging zijn de houders der bewijzen van aandeel
of van deelgeregtigheid , in geval hunne aandeelen zijn uitgeloot ,
onderteekenaars der statuten.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur, de
algemeene vergadering , de uitloting der aandeelen, de school enz.
11 November 1871, n o. 14. (Staats-Courant n°. 280).
Besluit, waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
vereeniging ter verbreiding der waarheid te Koog-Zaandijk ,
gevestigd te Zaandijk, worden goedgekeurd , en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Note. Als leden dezer vereeniging worden alleen zij erkend en aangenomen die den Bijbel voor Gods Woord houden en Wier' leven
met dat Woord overeenstemt.
Het doel is bevordering der kennis van den Bijbel en van de
geschiedenis des vaderlands.
De vereeniging wenscht , ter bereiking van dat doel, openbare
voordragten en voorlezingen in daartoe bestemde , voor ieder toegankelijke localen te houden , en de verspreiding te bevorderen
van boekjes en tractaatjes , welker inhoud nit den Bijbel en de
vaderlandsche geschiedenis geput of daaraan ontleend is.
De leden betalen een gulden per jaar voor contributie. Deze
contributien zullen strekken tot bevordering van het doel. Daartoe
dienen voorts vrijwillige bijdragen , rentelooze voorschotten , legatee
of schenkingen.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur,
de vergaderingen ', de leden, de ontbinding enz.
17 November 1871.

Vonnis van de Arrondissements-regtbank te Leiden ,
luidende :
Gehoord het verslag, enz.
Gezien de stukken van het gelling , aangebragt ten laste
van H. J. L., oud 43 jaren, van beroep onderwijzer eerier
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bijzondere school , geboren te Dordrecht en wonende te
Aarlanderveen;
Gezien een afschrift van een vonnis van den Kantonregter
te Alphen op den 17den Augustus 1871 gewezen ten laste
van den appellant, waarbij hij , wegens het als onderwijzer
toelaten op zijne school te Aarlanderveen van een kind ,
hetwelk niet had overgelegd het vereischte getuigschrift ,
ten blijke , dat het de natuurlijke kinderziekte doorgestaan
of de koepokinenting ondergaan had , en zulks nadat hem
door burgemeester en wethouders der gemeente Aarlanderveen
was medegedeeld , dat er pokken in de gemeente ontstaan
waren, — veroordeeld is tot betaling eener geldboete van f 5,
bij wanbetaling binnen twee maanden na aamnaning daartoe te vervangen door gevangenis-straf van 66n dag, voorts
in de kosten van het geding , verhaalbaar bij lijfsdwang;
Gezien een afschrift van de acte van appel , op 21 Augustus
1871, door den appellant uitgebragt ter griffie van het
kantongeregt te Alphen ;
Gehoord de voorlezing van een proces-verbaal , op den
18den April 1871 op den ambtseed opgemaakt door den
burgemeester der gemeente Aarlanderveen , en van twee
kennisgevingen van burgemeester en wethouders van voornoemde gemeente aan den heer H. J. L. onderwijzer aldaar,
dd. 24 Maart en 13 April 1871;
Gehoord den appellant in zijne antwoorden en middelen
van verdediging , bijgestaan door zijnen raadsman Mr. G. J. A.
FABER , procureur te Rotterdam ;
Gehoord den officier van justitie in zijne conclusie ,
daartoe strekkende , dat de regtbank zal bevestigen het
vonnis , waarvan is geappelleerd , met veroordeeling van
den appellant in de kosten van het hooger beroep ;
Overwegende , dat aan den appellant in eersten aanleg is
ten laste gelegd , dat hij op 18 April 1871, des morgens
ten negen ure heeft toegelaten op zijne school een kind,
dat niet had overgelegd het vereischte certificaat , ten
blijke , dat het de natuurlijke kinderziekte doorgestaan of
de koepokinenting ondergaan had, terwijl hem officieel was
medegedeeld , dat er pokken in de gemeente waren ;
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Overwegende , dat door de bekentenis des appellants ,
geheel in overeenstemming met voormeld proces-verbaal ,
constaterende voormelde toelating zonder overlegging van
het vereischte certificaat, en door voormelde kennisgevingen
dd. 24 Maart en 13 April 4871 , betreffende het ontstaan
van pokken in de gemeente Aarlanderveen , ook in hooger
beroep , evenzeer als in eersten aanleg , wettig en overtuigend is bewezen , dat de appellant heeft bedreven het
hem bij dagvaarding ten laste gelegde feit ;
Overwegende, dat bij art. 42, alinea I (con. art. 14)
der verordening van de gemeente Aarlanderveen , betrekkelijk
het voorkomen van besmettelijke ziekte dd. 40 Maart 1871,
afgekondigd op '19 Maart 1871 , en gewijzigd bij verordening
Bier gemeente van 8 April 4871 en afgekondigd op 15 April
1871, straf wordt bedreigd tegen het bij het ontstaan van
pokken toelaten van kinderen op de scholen in de gemeente
.A.arlanderveen , anders dan op vertoon van een getuigschrift ,
door een geneesheer of heelmeester afgegeven , waaruit
blijkt , dat zij de natuurlijke kinderziekte doorstaan , of de
koepokinenting ondergaan hebben ;
Overwegende, dat echter den appellant is ten 1 ste gelegd
« het toelaten van een kind , dat het vereischte certificaat
niet had overgelegd,» terwijl de verordening niet het zich
doen overleggen , dat is « het zich doen afgeven of althans
i het zich tijdelijk in handen stellen , ) maar slechts het zich
doen vertoonen , dat is « het inzien van het door den
vertooner behouden certificaat » aan den onderwijzer voorschrijft ;
Overwegende , dat alzoo bij dagvaarding aan den onderwijzer de overtreding van eene hem niet opgelegde verpligting en het plegen van een door 'de verordening niet
strafbaar gesteld feit is ten laste gelegd ;
Overwegende , dat het ten laste gelegde feit ook door
geene andere wettelijke bepaling is strafbaar gesteld ;
Overwegende , dat , wel is waar,, het bij de verordening
strafbaar gestelde feit , e het toelaten buiten vertoon ,» ten
processe mede is bewezen , doch bij de dagvaarding jets
anders en meer,, « het toelaten buiten overlegging , » is ten
37
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laste gelegd , iets, wat ook bij volkomen voldoening aan de
verordening zou kunnen nagelaten zijn ;
Overwegende , dat de verdediger des beklaagden en appellants , uitdrukkelijk op het verschil tusschen de verordening
en de dagvaarding wijzende , echter in zijne conclusie verklaard heeft daarvan geene grief tegen het vonnis a quo te
willen maken , vermits hij juist eene beslissing verlangde
omtrent de door hem bestreden bevoegdheid der gemeenteraden tot het verordenen van dergelijke bepalingen; dat
echter de regter ambtshalve gehouden is op zoodanig verschil
te letten en eene verordening, welke tegen het in de dagvaarding
omschreven feit geene straf bedreigt , niet mag toepassen ;
Overwegende , dat alzoo de appellant behoort te worden
ontslagen van alle strafregtelijke vervolging ter zake van
het hem bij dagvaarding ten laste gelegde onstrafbare feit;
Gezien art. 210, alinea 2, en art. 234 strafvordering ;
Regtdoende op het hooger beroep ;
Vernietigt het vonnis, waarvan is geappelleerd ;
Verklaart , dat het den appellant ten laste gelegde feit
daarstelt noch misdaad, noch wanbedrijf, noch overtreding;
Ontslaat hem te Bier zake van alle regtsvervolging ; de
kosten van het geding , zoo in eersten aanleg als in hooger
beroep gevallen te dragen door den Staat. (Zie Vonnissen
17 Augustus 1871 en 30 April 1872).
Note. Door de wending, welke de regter in appel aan de zaak

heeft gegeven, is de beslissing aehterwege gebleven ten aanzien
van de bij het vonnis a quo besproken p..egtsvragen , betreffende
de bevoegdheid der gemeenteraden , om met opzigt tot de bijzondere
niet gesubsidieerde scholen verordeningen te maken, waarbij de
daaromtrent bestaande wetsbepalingen uitgebreid en die scholen
alzoo aan verpligtingen onderworpen worden, welke de Rijkswetgever niet heeft voorseschreven. (Zie Beschikking 2 April 1871
en de daarbij geplaatste Note hiervoren op bladz. 397 alsmede
Besluit 25 Augustus 1871, n°. 18).
Bij vonnis van den kantonregter te Woerden, van 30 April
1872, is, in eene gelijksoortige zaak, waarbij de hoofdonderwijzer
eener bijzondere niet gesubsidieerde school te Bodegraven betrokkeu
was , beslist :
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dat de vaststelling van bepalingen omtrent de vaccinatie , volgens
de bestaande wetgeving, een onderwerp is van gemeentebelang ;
dat eene gemeente-verordening , in het belang der openbare gezondheid , voorzorg-maatregelen voorschrijvende omtrent het schoolgaan van kinderen, Been inbreuk maakt op de vrijheid van onderwijs
gewaarborgd bij art. 194 der Grondwet ; en
dat zoodanige verordening niet regelt een onderwerp, waarin
reeds door eene bestaande wet, algemeene maatregel van inwendig
bestuur of provinciale verordening is voorzien.
30 November 1871, n°. 17. (Staats-Courant n°. 303).
Besluit, waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane vereeniging voor Evangelisatie en Christelij/ onderwijs, te Cubaard en Waaxens, worden goedgekeurd, en
deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nola. Het doel dezer vereeniging is : bevordering van Evangelisatie
en Christelijk onderwijs, volgens de belijdenisschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk , ter genoemde plaatsen. Ter bereiking
van dat doel stelt de vereeniging zich voor de daartoe noodige
gebouwen te stichten , geschikte Evangelie-predikers te doers optreden
en bevoegde onderwijzers of onderwijzeressen voor lager-onderwijs aan te stellen en te salarieren.
De gulden, tot bestrijding der onkosten benoodigd , zullen gevonden worden: door collecten en schoolgelden , door vrijwillige
giften , schenkingen en erflatingen , door jaarlijksche bijdragen en
contributien van begunstigers €31 leden der vereeniging.
Leden zijn alien , die instemmen met het doel , de vereeniging
steunen door eene jaarlijksche contributie van minstens vijf gulden,
of door eene gift in Bens van minstens honderd gulden. De overige
bepalingen der statuten betreffen : het bestuur,, de vergaderingen enz.
5 December 1871, n°. 12. (Staats-Courant O. 1 van 1872).
Besluit, waarbij de statuten der voor 29 jaren aangegane
vereeniging ter verzorging van weezen uit Zuid- en Noordbeveland, gevestigd te Kloetinge, worden goedgekeurd, en
deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend,
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Nota. Deze vereeniging stelt zich ten doel de verzorging en opvoeding van weezen uit Zuid- en Noordbeveland en zal den naam.
dragen : ,, Weeshuis voor Zuid- en Noordbeveland. a

Geene godsdienstige rigting wordt daarbij uitgesloten.
Allen , die hetzij door giften, bemakingen , vaste bijdragen , besteding van weezen, van hunne belangstelling doen blijken , zijn
leden der vereeniging.
De regten der leden bestaan in :
a. de benoeming van na te melden heeren directeuren en threetrices ;
b. het opnemen en vaststellen der rekening van ieder dienstjaar,,
waartoe zij zullen worden opgeroepen in de maand Maart.
Jaarlijks zal aan de deelnemers een verslag aangaande den
toestand der stichting worden gedaan.
Er zullen zijn drie directeurs en drie directrices, waarvan in
Zuidbeveland twee directeurs en drie directrices en in Noordbeveland een directeur moeten wonen.
Zij maken te zamen het bcstuur nit.
Een hunner wordt bestemd tot president.
Het bestuur zorgt voor de naleving der statuten ; geeft acht
op de aangelegenheid der weezen; zorgt voor de behoorlijke opleiding der weezen; bepaalt de honoraria der verschillende bedienden en beam.bten ; regelt de voeding, kleeding, het onderwijs ,
de uitspanningen ; bepaalt tot welk beroep de wees zal worden
opgeleid en waakt tegen elke krenking der godsdienstige overtuiging.
De. president treedt in en buiten regten voor de vereeniging op.
Weezen van elken ouderdom , godsdienstige rigting en stand
zullen worden opgenomen wanner daartoe schriftelijke aanvrage
gedaan wordt.
Voorloopig wordt het aantal dier weezen gesteld op 60.
Voor elke op te nemen wees zal betaald worden eon jaarlijksch
bedrag van niet hooger dan honderd gulden.
Zij blijven onder de opleiding en het toezigt der vereeniging
tot dat zij den leeftijd van 23 jaren hebben bereikt. Zij kunnen
echter ook vroeger worden ontslagen indien blijkt , dat zij voor
zich zelven kunnen zorgen.
Zij genieten godsdienstig onderrigt door de leeraren hunner
godsdienstige gezindte.
Zij hebben regt op de bezittiug, die zij hadden tijdens hunne
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opneming onder de vereeniging, of die hun later mogt toevallen ;
de regten dier kapitalen worden genoten door de vereenigiug.
De inkomsten zullen bestaan in : de contributien voor elke op
to nemen wees ; de interessen der kapitalen aan de kinderen toebehoorende , tot den tijd dat deze de stichting verlaten ; vrijwillige
jaarlijksche bijdragen ; legaten; giften.
Alle deze gelden zullen uitmaken het fonds der vereenigiug,
welks beheer berusten zal bij de gezamenlijke leden des bestuurs.
NB. Het geldt hier eigenlijk Beene op de wet van 22 April
1855 (Staatsblad n°. 32) gegronde vereeniging, maar eene instelling van weldadigheict , waarop de wet van 28 Junij 1854 (Staatsblad n°. 100) , gewijzigd bij die van 1 Junij 3870 (Staatsblad
n°. 85) , toepasselijk is. Er bestaat , met opzigt tot den burgerlijken regtstoestand van de bij artikel 10 der Grondwet bedoelde
vereenigingen en dien der instellingen van weldadigheid , welker
regten en verpligtingen krachtens artikel 195 der Grondwet, bij
de zoo even gemelde wet van 28 Junij 1854 zijn geregeld, een
zoo aanmerkelijk onderscheid . dat het niet betrachten daarvan ,
vooral met opzigt tot wees- en andere gestichten , de bedenkelijkste
gevolgen in de toekomst kan opleveren.
Zulke yestichten toch worden niet zoo als vereeniyingen van
personen voor een bepaalden tijd opgerigt. De daaraan toebehoorende fondsen, uit de liefdadvheid voortgevloeid , zijn geenszins
eigendom eener vereeniging, waarover hare leden kunnen beschikken
overeenkomstig de deswege in den tienden titel van het derde
Boek van het Burgerlijk Wetboek bepaalde regels , die zeer zeker
niet voor weeshuizen of andere duurzame yestichten geschreven zijn.
Dit laatste klemt , in betrekking tot de hier erkende vereeniging, nog to meer,, aangezien hare, door den Koninggoedyekeurde
statuten, niets bepalen , omtrent de on tbinding der vereeniging
na afloop van de 29 jaren, waarvoor zij is aangegaan , noch ook
omtrent de bestemming der fondsen, de belangen der weezen ,
de instandhouding van het gesticht en andere aangelegenheden ,
welker regeling in die statuten niet had mogen ontbreken.
9 December 1871, n°. 12. (Staats-Courant n0. 8 van '1872.)
Besluit , waarbij de statuten der voor 29 jaren en 11
maanden aangegane vereeniging tot bevordering en onder-
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steuning van het onderwijs binnen de gemeenten Alphen,
Aarlanderveen en Zwammerdam, gevestigd te Alphen,
worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon word erkend.
Nota. Deze vereeniging stelt zich ten doel door gemeenschappelijke
zamenwerking het onderwijs in haren kring te ondersteunen en to
helpers bevorderen.
Zij tracht dit doel te bereiken door :
a. het opsporen en leeren kennen van al de leemten , die in den
kring der vereeniging het onderwijs aankleven , of de beletselen ,
die de goede en regelmatige working daarvan in den weg staan ;
b. het beramen en aanwenden van de middelen , die aan de uitbreiding of ondersteuning van het onderwijs bevorderlijk
kunnen zijn;
c. het ateunen met geld, van al de middelen sub b bedoeld ;
d. het opsporen van alle kinderen in de schooljaren voor lager
onderwijs, die geheel of ten deele nalatig zijn in het bezoeken
van eenige school en het nagaan van de redenen , die het schoolverzuim to weeg brengen ;
e. het bezigen van alien persoonlijken invloed op de nalatige kinderen en hunne ouders tot bevordering van getrouw schoolbezoek.
Daarbij zal men bij de keuze der school met niets anders
mogen to radon gaan dan met de vrije begeerte der ouders,
zonder op die keuze eenigen invloed to mogen uitoefenen.
Als leden kunnen worden aangenomen alien, die den ouderdom
van 18 jaren bereikt hebben , tegen betaling van eene jaarlijksche
contributie van 1 1.50.
De overige bepalingen van de statuten betreffen : de verrigtingen
der leden , het bestuur,, de vergaderingen , de kas der vereeniging enz.
9 December 1871, no. 18.
Besluit, waarbij ter uitvoering der wet van den 17den
Julij 1869 (Staatsblad no. 141) eon gewijzigd Reglement
voor de Koninklijke Militaire Akademie wordt vastgesteld.
Nota. Het

van dat Reglement betreft de
luidt als volgt :
Art. 77. De opleiding der kadetten en die der 2de luitenants
bij de applicatieschool bepaalt zich geenszins tot het zuiver
ZEVENDE HOOFDSTUK
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wetenschappelijk onderwijs , maar betreft vooral ook hunne zedelijke en militaire vorming.
Aan die vorming kan niet te veel gewigt worden gehecht.
Het behoort als een der eerste pligten van ieder officier en
beambte te worden aangemerkt , om zooveel in zijn vermogen is
tot de zedelijke en militaire opvoeding der kadetten bij te dragen.
Art. 78. De kadetten wonen op zon- en feestdagen de godsdienstoefening van hunne gezindte bij.
Art. 79. De Gouverneur brengt de gezamenlijke leeraars der
verschillende gezindten, die het onderwijs in de godsdienst geven,
bedoeld in de slotzinsnede van art. 2 der wet, jaarlijks bij den
Minister van Oorlog in aanmerking voor eene remuneratie ,
waarvan het maximum van het gezamenlijk bedrag voor alien
te zamen f 600 zal bedragen.
Art. 80. Binnen de Akademie wordt in daartoe bestemde localen
door middel van biliart- , schaak- , kaart- en andere spelen aan
de kadetten gelegenheid tot uitspanning gegeven. Alle hazardspelen zijn verboden.
In de uitspanningszaal zijn op door den Gouverneur to bepalen
tijden ververschingen tegen een vastgesteld tarief te verkrijgen.
Wijn en sterke dranken worden eater niet verstrekt.
Art. 81. Het kan den kadetten worden vergund , in den vrijen
tijd , voor eigen rekening , les to nemen in de muziek , het
teekenen en het Jansen. (Zie Wet 17 Julij 1869 (Staatsblad
n°. 141) , op bladz. 552 van den Viif en twintigsten efaargang
van dit Handboekje vermeld).
Nota. Bij art. 59 van het vorige Reglement voor de Militaire
Akademie, vastgesteld bij Koninklijk besluit van den 12den
Maart 1862, n°. 36 (opgenomen in den 18den Jaargan g , bladz.
356, van dit Handboekje), was het maximum der rennmeratie
voor de gezamenlijke geestelijken, met het geven van godsdienstonderwijs aan de kadetten belast, bepaald op eene som van f 1000.
19 December 1871.
Vonnis der Arrondissements regtbank te 's Gravenhage,
waarbij , onder anderen, is overwogen en beslist :
dat blijkt , dat de eischer door wijlen I. M. H. F., weduwe
van den heer E. B is benoemd tot voogd over de door
hiar achter te laten minderjarige kinderen , en dat door
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den Kantonregter,, op verzoek van den eischer, in diens
hoedanigheid van voogd over voormelde minderjarigen,
een toeziende voogd is benoemd;
dat alzoo is gebleken , dat de eischer de hoedanigheid
van voogd over de gedachte minderjarigen heeft verkregen
en aanvaard;
dat tusschen partijen vaststaat , dat gedachte minderjarigen
in het diaconie-weeshuis der Hervormde gemeente te 's Gravenhage zijn opgenomen, ten gevolge waarvan de gedaagde
en excipient (het bestuur van dat gesticht) beweert , dat
de dative voogdij in eene wettelijke is opgelost , en alleen
aan de regenten van voormeld gesticht het instellen der
tegenwoordige actie zou zijn geoorloofd, en de eischer daarin
niet-ontvankelijk is;
dat de gedaagde allezins bevoegd is die exceptie tegen te
werpen , daar deze niet het belang van derden, maar zijn
eigenbelang betreft , dewijl hij, rekening afleggende, van
den eischer, in zijn systeem , geene in regten geldige en
hem behoorlijk ontheffende rekening zou afleggen;
dat de gedaagde alzoo ontvankelijk is in zijne voorgestelde
exceptie , doch dat deze evenwel is ongegrond, aangezien
de eischer zijne hoedanigheid van voogd niet heeft verloren
door de opname van de bedoelde kinderen in een gesticht
van weldadigheid ;
dat hij die hoedanigheid alleen kan verliezen door de
meerderjarigheid der thans nog minderjarigen, of door ontslag of ontzetting uit de voogdij , welk een en ander ten
deze zelfs niet beweerd wordt plaats te hebben gehad;
terwijl zijn voogdschap evenmin kan zijn geschorst , daar
van eene schorsing van ouderlijke magt of van voogdij in
de wet zelfs geen sprake is, tenzij ingeval van een hangend
gelling tot afzetting van den voogd dringende redenen daartoe
mogten best aan ;
dat de voogdij van regenten van een gesticht van weldadigheid, waarvan in art. 421 Burgerlijk Wetboek wordt
gesproken, is eene geheel exceptionele bevoegdheid, aan
regenten noodzakelijkheidshalve verleend, ten einde gezag
en toezigt over de hun toevertrouwde minderjarigen te kun-
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nen uitoefenen, om welke reden die magt of bevoegdheid
zich dan ook uitstrekt over de minderjarigen in het algemeen , zonder onderscheid of hunne ouders beiden, of een
van beiden , nog in leven zijn , of dat zij bereids eenen
voogd hebben;
dat hieruit voortvloeit , dat regenten geene eigenlijke
voogden kunnen zijn, en slechts eene tijdelijke bevoegdheid
hebben , verbonden aan het bloote feit , dat de minderjarigen
in hun gesticht verblijven , of daartoe behooren , terwijl
onder eigenlijke voogdij , blijkens het laatste lid van art.
385 B. W. , slechts kunnen staan minderjarigen , wier ouders
beiden of een van beiden overladen zijn, en zulks op den
voet en de wijze, als bij de 3de, 4de en 5de afdeeling van
den titel over minderjarigheid en voogdij voorkomt, zonder
dat daarbij de 6de afdeeling, handelende over kinderen , die
in een gesticht zijn opgenomen, verrneld wordt.
dat dan ook de Kantonregter,, krachtens art. 413 B. W.,
zelfs ambtshalve verpligt is in de voogdij to voorzien van
minderjarige kinderen , die zonder varier, moeder of door
hen benoemden voogd overblijven, wat onnoodig, zelfs
strijdig met de wet zoude zijn, indien regenten van een
gesticht, waarin zoodanige minderjarigen bereids mogten zijn
opgenomen, werkelijk voogden waren, daar,, volgens art.
386 B. W., in iedere voogdij slechts een voogd is, en art.
421 van gemeld wetboek niet als uitzondering op dien regel
wordt vermeld ;
dat regenten van een gesticht mitsdien niet als voogden
kunnen worden beschouwd ; dat hunne voogdij , zoo die
bestaanbaar ware, wel is waar eene wettelijke voogdij zou
moeten worden genoemd, even als de gedaagde zulks doet ,
doch dat uit de toelichting der Regering op den titel van
voogdij juist blijkt , dat zij afschaffing van alle wettelijke
voogdij behalve die der ouders wilde , weshalve ook om
deze reden ten deze geene wettelijke voogdij denkbaar is;
dat de magt en bevoegdheid Nan regenten van een gesticht van weldadigheid over de daarin opgenomen minderjarigen zich derhalve bepaalt tot het uitoefenen van voogdij,
zoolang de minderjarigen in hun gesticht verblijven of daar,
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toe behooren , zoodanig, dat de regenten handelen mogen
als voogden, of in plaats van den voogd (quasi tutores of
pro tutore) , maar geene werkelijke voogden zijn, en derhalve
de bevoegdheid tot handelen van de ouders of benoemde
voogden dier minderjarigen niet wordt opgeheven of belet;
dat de door den gedaagde en excipiênt voorgestelde exceptie mitsdien is ongegrond ; en dat daardoor vervalt het
onderzoek naar de vraag, of de eischer ten deze tot betaling der proceskosten uit eigen beurs behoorde te worden
ver wezen ;
Regt doende enz.
Verwerpt de door den gedaagde en excipient voorgestelde
exceptie, met last aan partijen om ten principale voort te
procederen , en veroordeelt den excipi6nt in de kosten , op
die exceptie gevallen (Zie Vonnis 13 Mei 1870 en de daarbij
geplaatste N ota , op bladz. 505-513 van den zes en twintigsten Jaargang van dit Handboekje. Zie ook Vonnis 14 Februarij
1871 en Arrest 26 Junij 1872, alsmede de Vonnissen van

2 November 1842, 25 Mei 1860 en 19 November 1869.)
Note. Bij arrest van het Provinciaal geregtshof in Zuidholland van
26 Junij 1872 is het bovenstaand vonnis bekrachtigd en beslist ,
dat de voogdij van regenten van geheel exceptionelen aard is en
veeleer moet beschouwd worden niet als eene eigenlijk gezegde
voogdij maar als eene bewindvoering of beheer, die, krachtens
de door ouders of voogden gedane plaatsing in het gesticht, ter
waarneming hunner regten is verleend.

Het Collegie van Diakenen der Nederlandsch Hervormde gemeente te 's Gravenhage, heeft , zich , ten gevolge van de bovenstaande regtspraak , bij adres van den 9den September 1872 tot
den Koning gewend. Dat belangrijke stuk luidt als volgt :
„ Geven met diepen eerbied te kennen : Diakenen der Nederlandsch-Hervormde gemeente van 's Gravenhage, als belast met
de zorg voor het Diaconie-Weeshuis aldaar,, dat hun overtuigend
gebleken is de ongenoegzaamheid der wetsbepalingen nopens de
voogdij over minderjarigen, die opgenomen zijn in een gesticht
van weldadigheid.

579
Art. 421 van het Burgerlijk Wetboek kenschetst de magt van
regenten in het algemeen als voogdij, doch bevat , behoudens
de ontheffing van het stellen van zekerheid , geene nadere regeling van dit beginsel , ofschoon zulks door den eigenaardigen
werkkring van regenten en hunne verhouding tot hen , die met
vaderlijke magt of gewone voogdij zijn bekleed, inderdaad wordt
vereischt. Niet onbekend is de reden , waarom het Burgerlijk
Wetboek deze behoefte onvervuld laat. De Regering zelve toch
verklaarde, zeer weinig waarde te hechten aan de zesde afdeeling
van den titel over minderjarigheid en voogdij. De oorspronkelijke
voordragt zweeg geheel over dit onderwerp , en alleen om toe te
geven aan een wensch , door de Tweede Kamer geuit , werd art.
421 , al. 1, ontworpen , in afwachting , dat later andere bepalingen
deswege zouden worden gemaakt. (Zie VOORDIJIN , II , 83). Behoudens de bijvoeging der tweede zinsnede in 1832 is tot dusver
aan deze toezegging niet voldaan.
Intusschen heeft de onvolledigheid der wet eene nadeelige refitsonzekerheid veroorzaakt , gelijk blijkt zoowel uit de regtspraak als
nit menig wetenschappelijk betoog. En deze onzekerheid bepaalt
zich niet tot vraagpunten van ondergeschikt belang, zij raakt het
wezen zelf der bevoegdheid , lien de wet aan regenten toekent.
Eene korte herinnering aan de wisselende jurisprudentie moge
dit toelichten.
In strijd met een vonnis van het Kantongeregt van 's Gravenhage dd. 9 Mei 1860 , besliste de Regtbank aldaar bij vonnis van
25 Mei daaraanvolgende , dat de kantonregter bevoegd is een
voogd te benoemen over minderjarige weezen , die in een gesticht
van weldadigheid zijn opgenomen (Weekblad van het Regt
n°. 2172). Dat zoodanige voogd refit heeft de uitlevering zijner
pupillen van regenten te vorderen , werd door de Regtbank te
Rotterdam, zoowel op 2 November 1842 (Weekblad n°. 341) als op
30 Junij 1852 (Regtsgeleerd Biiblad , bl. 687 v.) uitgemaakt. Ook
deze beide laatste uitspraken toonen echter in hare onderling tegenstrijdige motieven , hoezeer de wet aanleiding geeft tot verschil
van opvatting. Een ander bewijs hiervoor levert de Regtbank van
's Gravenhage. Zij oordeelde bij vonnis van 8 October 1852
(Weekblad n°. 1379) , dat regenten als voogden bevoegd en verpligt zijn, de uitlevering der kinderen aan ieder te weigiiren ,
ook zelfs (zoo als in casu) aan den vader,, die van de voogdij
is uitgesloten. In gelijken zin overwoog zij op 27 December 1859
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(Weekblad n°. 2132) , dat de voogdij der regenten van een gesticht
van weldadigheid in alles , behalve het stellen van zekerheid en
de benoeming van een toezienden voogd , met de yewone vooydij
gelijk staat. Daarentegen was dezelfde Regtbank bij vonnis van
19 December 1871 ( Weekblad 0. 3428) van gevoelen, dat regenten
van een gesticht yeen eigenlijke , werkelijke voogden zijn, maar
slechts als quasi tutores of pro tutore handelen , zoodat ouders
en voogden zelfs bevoegd bliwen voor den minderjarige te handelen
en in regten op te treden , ondanks deze zich in het gesticht
bevindt. Bit vonnis , gewezen in strijd met de conclusie van den
officier van justitie , werd bevestigd bij arrest van het Hof van Zuidholland van 26 Julij 1872 ( Weekblad n°. 3477) , gewezen in strijd
met de conclusie van den advocaat-generaal. Volgens beide uitspraken alzoo zou het verblijf der minderjarigen in het gesticht
geene schorsing te weep brengen van de ouderlijke magt of voogdij,
terwijl de Regtbank van 's Hertogenbosch in haar vonnis van 19
November 1869 ( Weekblad n°. 3162) overwoog , dat de strekking
van art. 421 geene andere kan zijn, dan dat de regten en verpligtingen van voogden en die van ouders, in zooverre zij niet
aan de ouderlijke magt zijn voorbehouden of bij voorketu r daaraan
gehecht , geschorst zijn en op regenten overgaan ; zoolang de
minderjarigen door regenten in het gesticht geduld en door de
ouders of voogden gelaten worden.
Het is derhalve naar Nederlandsch regt in hooge mate onzeker,,
of regenten verpligt zijn , op vordering hetzij van de overgeblevene
der ouders, hetzij van den gewonen voogd , hetzij van beiden ,
den minderjarige uit het gesticht te ontslaan, ja zelfs wordt betwist
of zij , tijdens deze zich aldaar bevindt, wel de uitsluitende verzorgers zijn van zijn persoon en goederen. De beoefenaars der
wetenschap denken even weinig eenstemmig als de regters : in een
opstel van Mr. C. M. I. WILLEUMIER (Themis , 1869, bladz.
385-427) vindt men de onderscheidene gevoelens in het kort
vermeld en beoordeeld.
Nevens en ten deele wegens het gemis aan een ondubbelzinnig
voorschrift nopens het wezen der bevoegdheid van regenten , doen
zich andere belangrijke vragen voor, waarop de wet eveneens het
antwoord schuldig blijft , o. a. de volgende : is art. 421 B. W.
ook toepasselijk op kinderen , wier beide ouders nog in leven zijn ? In
hoever is de Fransche wet van 15 Pluviose an XIII hier te
lande nog van kracht ? (Vgl. vooral Mr. A. MAKKERS Diss.
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L. B. 1857 , over de voogdij der regenten in de gestichten van
weldadigheid). Hebben ook vrouwen-regentessen regten van.
voogdij ? En de bestuurders van instellingen, welke niet in gestichten , maar bij uitbesteding de weezen verzorgen ? In welke
gevallen kan een minderjarige geacht worden, tot het gesticht
te behooren", ofschoon hij daarbuiten vertoeft ?
Dergelijke vragen zullen eene gereede oplossing vinden , zoodra
de aard en de omvang van het gezag van regenten ondubbelzinnig vaststaan. Hoe nadeelig de bestaande onzekerheid is , vereischt Been betoog. Waar de grens tusschen het verbodene en
geoorloofde onduidelijk is, doers sommigen meer, anderen minder
dan betaamt. De vrees voor regtsgedingen houdt niet zelden van
nuttige maatregelen terug , daar menigeen ongezind is, zijne
geheel belanglooze zorgen ten behoeve van minderjarigen met
een proces te boeten.
Deze redenen leiden Diakenen tot het eerbiedig verzoek , dat
het Uwe Majesteit moge behagen , op afdoende wijze in de wet
te regelen de bevoegdheid van hen , die als bestuurders van instellingen van liefdadigheid met de opvoeding en verzorging
van minderjarigen zijn belast. Kan Nederland zich beroemen ,
dat het zulke instellingen in zeer groot aantal bezit , het moge
tevens weldra kunnen wijzen op eene daarvoor passende wetgeving.
't Welk doende enz."

22 December 1871, n°. 14. (Staats-Courant n°. 24 van 1872).
Besluit , waarbij de statuten der voor 29jaren aangegane
vereeniging voor Christelijk sehoolonderwijs , te Leeuwarden,
worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Het doel dezer vereeniging is, door het oprigten en instandhouden eener bijzondere school voor lager en zoo noodig meer
uitgebreid lager onderwijs , kinderen in de vakken van dat onderwijs aan de hand des Evangelies op te leiden.
Door de vereeniging wordt, zoo spoedig zij daartoe de benoodigde
gelden heeft ontvangen , een behoorlijk locaal gebouwd , waarin
deze bijzondere school zal kunnen worden gehouden. Daartoe zal
zij zich de benoodigde gelden door eene geldleening aanschaffen.
Eerste leden en opzigters dezer vereeniging zijn : de vereeniging
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tot bevordering van Christelijke belangen te Leeuwarden, als
regtspersoon erkend bij Koninklijk besluit van 14 Mei 1864,
n°. 58 ; alsmede drie met namen genoemde inwoners aldaar.
Nieuwe leden worden zij , die meerderjarig en van het mannelijk
geslacht zijn, en of aan de geldleening voor een bedrag van
minstens f 100 deelnemen, of tot instandhouding dezer school
eene jaarlijksche bijdrage van minstens f 1.00 verleenen.
De kosten van onderhoud der school, de tractementen der onderwijzers , en alle verdere uitgaven , worden bestreden : nit het
schoolgeld, te betalen door de ouders of voogden der schoolgaande
kinderen die daartoe door het bestuur worden in staat geacht te
zijn; — door vrijwillige bijdragen door het bestuur in te zamelen ; — en uit de verder te verkrijgen inkomsten.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur, het
beheer,, de vergaderingen enz.
23sten December 1871, n°. 60.
Resolutie van den Minister van Financien , waarbij ,
onder anderen , wordt bepaald :
Art. 5. De vrijdom van briefport in der tijd verleend ten
behoeve der ambts-correspondentie, gevoerd wordende:
4°. door de voormalige Hoofdcommissie tot de zaken der
Israelitische Eeredienst en haren secretaris , met de kerkekelijke collegien en ambtenaren der Israêlitische Synagogen ;
2°. door de individueele leden der voornoemde Hoofdcommissie, met hunne medeleden , zitting hebbende in hetzelfde collegie ;
moet geacht worden alsnu van toepassing te zijn respectivelijk op de-briefwisseling der beide nagemelde commissien,
die de voornoemde voormalige Hoofd-commissie hebben
vervangen ; te weten :
a. de centrale- en permanente commissie tot de algemeene

Zaken van het Nederlandsch-Israelitisch Kerkgenootschap;
b. de Hoofd-commissie voor de Zaken van het PortugeeschIsradlitisch Kerkgenootschap.
(Zie Resolutien 22 April 1870, n°. 19 en 20 en de daarbij
geplaatste Nota's op bladz. 492-500 van den 26sten Jaargang
van dit Handboekje.)
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24 December '1874 , n°. 49. (Staats-Courant n°. 24 van 4872).
Besluit , waarbij de statuten der voor 29 jaren en 41
14 maanden aangegane vereeniging e Vlugtheuvel-Kerk» ,
te Valburg, worden goedgekeurd, en deze vereeniging mitsdien als regtspersoon wordt erkend.
Nota. Het doel dezer vereeniging is : het aanvaarden , inrigten en
onderhouden van een gebouw,, onder de gemeente Valbury,, om

te strekken tot godsdienstoefening voor de bevolking der gestichten , .4syl Steenbeek ,, , Talitha Kumi ,, Bethel en de Christelijke
Normaalschool voor onderwijzeressen te Zetten, en tot veiligheidsoord voor noodlijdenden in geval van watersnood.
Zij tracht de noodige Belden te verkrijgen :
a. door het bijeenbrengen van een genoegzaam fonds of kapitaal;
b. door jaarlijksche contributien;
c. door giften en legatee.
Leden der vereeniging zijn : de oprigters en bestuurders ; —
zij die jaarlijks vijf gulden of meer contribueren. ; — zij , die
eene gift van minstens vijftig gulden aan de vereeniging schenken.
Zij kunnen ten alien tijde over eene eigene zitplaats in de
Vlugtheuvel-kerk beschikken.
Het bestuur benoemt den voorganger bij de godsdienstoefeningen
in de Vlugtheuvel-Kerk.
De overige bepalingen der statuten betreffen : het bestuur, het
heheer, de verantwoording, de algemeene vergadering enz.
25 December 4871 (Staatsblad n°. 165).
Wet, tot vaststelling der begrooting van uitgaven voor
de Rijksgestichten Ommerschans en Veenhuizen, voor de
dienst van 4872.
Nota. Het tweede artikel dier begrooting bevat de Rijksjaarwedden
der Kerkleeraars bij de voornoemde gestichten , ten gezamenlijke
bedrage van 1 6,500.
Deze som is ingedeeld als volgt :
Gesticht Ommerschans.

Taarwedde van :
1 Protestantsch predikant A,
1 R. K. rector, waarnemend pastoor .

1 900
„ 900
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Gesticht Veenhuizen.
' Jaarwedde van :

1 Protestantsch predikant a
Id.
1
Id.
..
1 Roomsch Katholijk pastoor ..
1
Id.
Id.
kapellaan .
1 Israelitisch leeraar

1 1,300
900
,,
,, 1,300
300
,
900
71

27 December '1871, n°. '109.
Missive van den Minister van Justitie, aan Gedeputeerde
Staten der provincie Zuidholland, luidende:
Met uw schrijven dd. 5 dezer, no. 12/61, ontving ik een
aan den Koning gerigt adres en bijlagen, van het bestuur

van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap, gevestigd
te Rotterdam, houdende verzoek tot aanvaarding van een
legaat, bestaande in vier obligatien werkelijke schuld, door
A, bij testament van 18 April 1850, aan het Nederlandsche
Zendeling-Genootschap te Rotterdam of Zeist besproken.
Uw collegie gaf mij daarbij tevens in overweging een
voorstel tot het verleenen der vereischte magtiging aan den
Koning te doen.
Het komt mij nogthans voor, dat het Nederlandsche
Zendeling-Genootschap niet behoort tot de instellingen, gestichten, kerken- of armen-inrigtingen, bedoeld bij art. 947
Burgerlijk Wetboek.
Het behoeft alzoo, daargelaten de vraag omtrent de bedoeling van den erflater, die van het zendeling-genootschap
te Rotterdam of Zeist spreekt, geen Koninklijke magtiging
tot aanvaarding van makingen.
lk heb de eer U te verzoeken hiervan aan adressanten
kennis te geven.
De bij uw voormeld schrijven teruggevraagde stukken
gaan hierbij. (Zie Beschikkingen 4 Maart, 3 Julij en 25 October 1871, n°. 114, 122 en 80, mitsgaders Missive 6 Junij
4871, n Q. 102).
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30 December 1871, (Staatsblad no. 200).
Wet, houdende vaststelling van het zevende hoofdstuk B
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1872.

Nota. In dat hoofdstuk der Staatsbegrooting zijn vervat de Staatsuitgaven , betreffende de

VERSCHILLENDE EEREDIENSTEN ; namelijk

EERSTE AFDEELING.

:

Kosten van het Departement.

Artikel 2. Daarin zijn begrepen de tractementen der ambtenaren
bij de afdeeling Eerediensten :
f 2,500.00
1 Referendaris . .
1 Hoofdcommies . ..... „ 2,100.00
3 Commiesen van f 1700 A (1850 „ 5,300.00
4 Adj.-commiesen van f850 a f1400 , 4,600.00
1 14,500.00
Totaal der

f 14,500.00

EERSTE AFDEELING .

TIENDE AFDEELING.

Kosten der Eerediensten.

A. PROTESTANTSCHE KERKGENOOTSCHAPPEN.

Artikel 57. Kosten van Kerkbestuur bij
a. de Hervormden . . . . 1 40,000.00
b. , Evangelisch-Lutherschen ,
4,200.00
e. ,, Ilersteld Evangelisch-Lutherschen .
,,
1,400.00
„
500.00
d. ,, Remonstranten .
I

46,100.00

11

1,135,447.00

11

37,486.00

11

4,325.00

,,

11,800.00

11

19,550.00

Artikel 58. Tractementen van 1513 Hervormde predikanten ....... . .
Artikel 59. Tractementen van 62 EvangelischLuthersche predikanten ...... . .
Artikel 60. Tractementen van 11 Hersteld
Luthersche predikanten
Artikel 61. Tractementen van 39 Doopsgezinde predikanten
"'Hike' 62. Tractementen van 23 Remonstrantsche predikanten . ..
Transporteren .

. 1 1,254,708.00
38
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Per transport . . .

f

1,254,708.00

Artikel 63. Tractementen voor nieuwe standplaatsen , verhoogingen of personele toelagen,
hare plaats vervangende :
a. Tractementen voor nieuwe standplaatsen en
verhoogingen . ..... f 2.500,00
b. personele toelagen, jaarlijks '
verleend wordende . .
, 2,500.00

Artikel 64. Bezoldiging , meest van candidaten , voor hulppredikdienst bij de Hervormden
en Lutherschen
Artikel 65. Kinder-, school- en akademiegelden bij :
a. de Hervormden ..
f 115,000.00
b. , Evangelisch-Lutherschen .
3,500.00
a. , Hersteld Evangelisch-Lutherschen . ..
1,000.00
d. , Doopsgezinden .
7,000.00
,,
e. , Remonstranten . .
1,500.00

11

5,000.00

V

8,000.00

11

11

11

Artikel 66. Kweekscholen der godgeleerdheid

11

128,000.00

voor :

a. de Evangelisch-Lutherschen :
Tractementen van 2 hoogleeraren aan het seminarium, ad f 3,000 voor ieder 1 6,000.00
Bureaukosten van curatoren van
het seminarium . . . 11 150.00
Reiskosten voor dezelfden . . , 250,00
Toelagen of beurzen van 1 300
voor 3 studenten . .
900.00
.11

f 7,300.00

b. de Hersteld Ev.-Lutherschen :
Toelagen voor de kosten van opleiding van theologische -studenten . ...
, 300.00
a. de Remonstranten :
Tractement van den hoogleeraar n 2,400.00
_

Transporteren .

•

11

10,000.00

f 1,400,708.00
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Per transport . . . 1 1,400,708.00
Artikel 67. Tractementen en toelagen voor

kerkelijke bedienden, mitsgaders toelagen voor
gemeenten , leeraren, emeriti-predikanten , weduwen en andere van verschillenden aard . .
eirtikel 68. Subsidien voor bouw en herstel
van kerken en pastorijen .......

11

17,000.00

11

18,500.00

1 1,431,208.00

B. ROOMSCH KATHOLIJK KERKGENOOTSCHAP.
Artikel 69. Kerkelijk bestuur (*) ..

Transporteren .

. 1 21,000.00
f 21,000.00

(') Dit artikel was oorspronkelijk zamengesteld uit de volgende onderwerpen:
A. jaarwedden van het personeel:
1 van de kerkvoogden :
den Aartsbisschop van 'Utrecht . .
„ Haarlem
„ Bisschop
's Hertogenbosch
„
Breda
n
„
„ Roermond
,,,
PP

PP

„

DP

f
„
„
„
„

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

f 12,500
800
2. van den Vicaris-generaal van den Bisschop van Breda . . „
3. van de Secretarissen der 5 Bisdommen , ieder a f 400 . . „ 2,000
f 15,300
a. tegemoetkoming in de bureau- en administratiekosten der diocesen en
daartoe behoorende dekenaten, berekend tegen f 6 's jaars voor iedere
erkende parochie, bedragende in de diocees:
1 1,536
van -Utrecht . . . . voor 256 parochien
, 1,182
„ Haarlem . . . . „ 19
„ 1,374
's Hertogenbosch • 229
„ 498
Breda ..... „
83
990
Roermond . . . „ 165
,,
PP

„

PP

„

Pl

„

PP

1 5,580
930 parochien
Doze som wend, btj de Memorie van Beantwoording van het Voorloopig
Verslag, betreffende dit hoofdstuk der Staatsbegrooting, door den Minister
„ 120
van Pinancien verhoogd met eene som van
ten einde de tegemoetkoming, waarvan hier de reden is, voortaan op een voor
vast toe te kennen eijfer to kunnen bepalen.
Dientengevolge heeft voornoemde Minister aan den Koning voorgedragen, om
niet alleen deze tegemoetkoming op een vast jaarlijksch bedrag te bepalen, maar
ook dat bedrag en de verschillende hierboven opgenoemde jaarwedden voor iedere
diocees tot 4ene vaste toelage voor de kosten van kerkelijk be-

588
Per transport
. f 21,000,00
70. Seminarien :
a. Jaarwedden van het onderwijzend personeel aan
het seminarium van het
Aartsbisdom van Utrecht te Driebergen,
5 Professoren A f 400. . . . f 2,000.00
Bisdom van Haarlem te Warmond,
5 Professoren A, 1 400. . .
, 2,000.00
Bisdom van 's Bosch te Haaren ,
7 Professoren A 1 400. . .
„ 2,800.00
Bisdom van Breda te Hoeven ,
4 Professoren a f 400. . .
,, 1,600.00
Bisdom van Roermond te Roerm. ,
1 Directeur en professor f 800
4 Professoren a f 600. , 2,400
,, 3,200.00
Artikel

Te zamen 26 Professoren f 11,600.00
...................

Transporteren .

.

f

11,600.00 f 21,000.00

stuur te vereenigen en alzoo de Koninklijke besluiten, waarbij die jaarwedden en
tegemoetkoming waren geregeld, in te trekken.
Dit een en ander is geschied bij het Koninklijk besluit van den 14den Januarij
1872, no. 1, luidende als volgt:
„Gezien de voordragt van Onzen Minister van Financien van den 8sten Januarij
„1872, no. 10, Afdeeling Eerediensten, strekkende om, met intrekking Onzer be„sluiten van 24 September 1853, no. 48 en van 23 Januarij 185C, no. 79, voor de
„kosten van kerkelijk bestuur bij de verschillende diocesen van het Roomsch Ka„tholijk kerkgenootschap bepaalde sommen ten laste van de Staatskas beschikbaar
„te stellen;
„Hebben goedgevonden en verstaan:
„lo. Onze besluiten van 24 September 1853, no. 48 en van 23 Januarij 1855,
„no. 79, in te trekken;
„ is. Te beginnen met het loopende jaar 1872 aan de kerkvoogden, welke de be„trekking van Aartsbisschop of Bisschop der onderscheidene diocesen van het
„Roomsch Katholijk kerkgenootschap bekleeden of waarnemen ter tegemoetkoming
„in de kosten van het kerkelijk bestuur dier diocesen toe to kennen de navolgende
„ sommen; als:
„lo. voor het Aartsbisdom van Utrecht
f 4,500 's jaars.
„2o. „
„ Bisdom
„ Haarlem
„ 4,100
'sHertogenbosch
30„ 4,300
„40. „
„
„
„ Breda
„
„ 4,200
„50. „
Roermond
„ 3,900
,,,
”
„3o. Te bepalen, dat voorschreven sommen ten gezamenlijke bedrage van f 21,000
„'s jaars zullen worden voldaan, ten laste van hoofdstuk VII B der Staatsbegrooting.
„Ooze Minister van Financien is belast met de uitvoering van dit besluit, wear„van afschrift zal worden gezouden aan de Algemeene Rekenkamer tot narigt,”
PP

PP

PP

of

PP

$1

„

„

PP
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f 21,000.00

Per transport. . . . f 11,600.00
b. Beurzen voor studien, verbonden
aan het seminarium te Roermond :
5 heele beurzen , a f 200 f 1000
100 ,, 800
8 halve
- 1 1,800.00

13,400.00

Artikel 71. Onveranderlijke competentien :
1°. in Noordbrabant :
aan 64 pastoors, te zamen ad
y
19 kapellaans,
y
7 kerkelijke bedienden, te
zamen ad .. ...

y

n

19,506.426
1,848.77
347.85

21,703.046
2°. in Gelderland :
aan 2 pastoors, te zamen ad .
,, 1 kapellaan . .
•n

41.47

1.00
,, 21,745.5P

Artikel 72. Tractementen van 1714 plaatselijk
dienstdoende geestelijken
Artikel 73. Tractementen voor nieuwe standplaatsen en verhoogingen
Artikel 74. Tijdelijke onderstand aan Roomsch
Katholijke geestelijken :
a. Jaarlijksche onderstand verleeud aan twee
geestelijken wegens ziels- of ligchaamsgebreken
f 600.00
b. Onderstand voor Bens aan hoogbejaarde of door ongesteldheid tot verdere dienstvervulling buiten staat
geraakte geestelijken, die tot het genot van pensioen, op den voet van
het bestaande reglement , niet in aanmerking kunnen komen .
. 900.00

Artikel 75. Subsidien ten behoeve van kerke-

518,059.775
11

2,000.00

11

1,500.00

lijke gebouwen en pastorijen :
Transporteren .

.

577,705.29
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Per transport . . . ( 577,705.29
a. 3aarlijksche som aan de kerk van. den H. Lodewijk te Leiden ..... . f
600.00
b. Subsidien voor bouw en herstel
van kerken en pastorijen . . . ,, 17,400.00
18,000.00
,,

1 595,705.29
...........■■•

C. KERRGENOOTSCHAP der OUD-BISSCHOPPELIJKE KLEREZY.

Artikel 76. Kerkelijk bestuur ..
.. 1
Artikel 77. Tractementen van 18 plaatselijk
dienstdoende kerkleeraars . . ......
Artikel. 78. Subsidien ten behoeve van kerkelijke gebouwen en pastorijen

4,300.00
7,300.00

I,

Memorie.
f 11,600.00

D.

ISRAELITISCHE KERRGENOOTSCHAPPEN.

Artikel 79. Kosten van het kerkelijk bestuur
bij de Israelieten :
a. Nederlandsch Israditisch Kerkgenootschap ........ f 3,400.00
b. Portugeesch Israelitisch Kerkge,, 150.00
nootschap . .

I

3,550.00

,,

9,550.00

Artikel 80. Tractementen en toelagen voor opper-rabbijnen , rabbijnen , kerkleeraren, weduwen,
kindergelden en kosten van waarneming van vacante rabbinaten :
a.7 Opper-rabbijnen ..... f 5,650.00
650.00
b. Kerkleeraren te Willemsoord . .
250.00
c. Opper-rabbijns weduwen . . .
d. Toelagen als kindergeld voor de
kinderen van opper-rabbijnen. . ,, 1,000.00
e. Vervulling of waarneming van
. ,, 2,000.00
vacante rabbinates . .
II

11

Transporteren .

. 1 13,100.00

Per

591
transport
.
.
.
f
Artikel 81. Toelagen voor en verdere uitgaven in verband met godgeleerd- en godsdienstonderwijs :
a. Israelitisch seminarium :
Toelagen voor het seminarium 1 7,000.00
n
studenten . .
650.00
11

13,100.00

11

f 7,650.00
b. Toelagen en verdere uitgaven
voor godsdienstonderwijs . . „ 11,950.00
11

19,600.00

11

3,000.00

Artikel 82. Subsidien aan Israelitische gemeenten voor bouw en herstel van synagogen
en andere kerkelijke gebouwen ..

1

35,700.00

Totaal der TIENDE AFDEELING . . . f 2,088,513.29
TWAALFDE AFDEELING.

Pensioenen, wachtgelden, onderstanden, gratificatien ,
toelagen en restitutien.
Daarin zijn begrepen wegens kerkelijke pensioenen, namelijk :
Artikel 85. Kerkelijke pensioenen betreffende de
Eerediensten , behalve die der Roomsch Katholijken
1
Artikel 86. Subsidie aan het provinciaal kerkbestuur van Friesland voor predikants-weduwenpen.sioenen
Artikel 87. Kerkelijke pensioenen betreffende
de Roomsch Katholijke Eeredienst . .
Totaal der

TWAALFDE AFDEELING .

246,033.00

11

6,000.00

II

55,885.00

. 1

307,918.00

der Staatsuitgaven voor
de EEREDIENSTEN . . . . f 2,396,631.2)

TOTAAL-GENERAAL

592
De MEMORIE van TOELICIITING , bij het voorschreven hoofdstuk
gevoegd , bevat, omtrent enkele artikelen van de bovenstaande
TIENDE AFDEELING, het volgende :
AFDEELING X.

Kosten der Eerediensten.

Tegenover de vermindering van een vijftal artikelen dezer afdeeling (58, 64, 65, 75 en 80) tot een gezamenlijk bedrag
van
i 7,590.00
staat de verhooging van drie andere artikelen
,, 1,765.56
(57, 69 en 72) met slechts . .
Zoodat de raming der geheele afdeeling -f 5,824.44
minder bedraagt . .
Het VOORLOOPIG VERSLAG van den 18den October 1871, bij
de TWEEDE KAMER der Staten-Generaal uitgebragt , op het wetsontwerp tot vaststelling van het aevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor 1872, bevat, voor zooveel de TIENDZ AFDEELING
(Verschillende Eerediensten) betreft, het volgende :
Xde AFDEELING.

Het heeft in eene afdeeling algemeen de aandacht getrokken,
dat als bijlage tot een adres aan de Kamer eene ministeriele beschikking van 22 November 1870 was gevoegd , die niet door
den Minister van Finantien , maar door den Referendaris bij de
afdeeling Hervormde Eeredienst was geteekend, Men meende , dat
een onverantwoordelijk ambtenaar goon resolution behoort to
teekenen , die daardoor eenigermate aan de verantwoordelijkheid
des Ministers worden onttrokken. Wordt niet daarenboven aldus
feitelijk de afzonderlijke administratie der Eerediensten hersteld 9
In het breede werden de kosten der Eerediensten besproken.
Ten aanzien der tractementen voor de leeraars der onderscheidene
gezindheden was men vrij algemeen van gevoelen , dat, zoo de
scheiding van Kerk en Staat eene waarheid worden zou , de Regering
moest overgaan tot het uitkeeren van een fixum. Tot staving der
wenschelijkheid eener zoodanige regeling , beriep men zich op het
onlangs aan de leden der Kamer rondgedeeld adres van den
predikant VAN GILSE en ook op doze begrooting. Art. 58, tractementen van Hervormde predikanten , is blijkens hoot 61 van den
toelichtenden staat met 1 889.50 verminderd, terwijl art. 72,
tractementen van plaatselijk dienstdoende kerkleeraars by het
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Roomsch-katholijk kerkgenootschap eene verhooging aanwijst van
I 1333,56. Ook meende men, dat bij de opheffing door de Regering

van het tractement voor een zevenden predikant te Middelburg
van regeringswege was te kunnen gegeven , dat een eventueel
verzoek tot herstelling van dien post in overweging zou kunnen
worden genomen , zoodra de behoefte daaraan zou zijn gebleken.
Ten aanzien van subsidien voor kerkelijke gebouwen geldt hetzelfde bezwaar, dat het Staatsgezag telkens geroepen wordt over
geestelijke belangen uitspraak te doen. Men achtte het noodzakelijk
aan dien toestand een einde te maken , en dit ook in het belang
der kerkgenootschappen zelve , die geoordeeld moeten worden het
best hun eigen behoeften en belangen te kunnen behartigen. In
het Hervormde kerkgenootschap zijn dan ook reeds stemmen in
dien geest opgegaan , en die Protestantsche kerkgenootschappen,
die geen staatssubsidie erlangen, zoo als het Christelijk Gereformeerde en het Doopsgezinde , staan bij de andere voorzeker niet
ten achteren wat den bloei van het geestelijk levee betreft. En
wat het Roomsch-katholijk kerkgenootschap aangaat , in de Parkmeeting den 2lsten Junij te Amsterdam gehouden , was herinnerd ,
dat in de jongste 20 jaren aan kerken en kerkelijke gestichten
in ons vaderland naar eene matige berekening meer dan 60 millioen
gulden is verbouwd , en was daarbij op den voorgrond geplaatst ,
dat dit resultaat door eigen krachtsinspanning was verkregen.
Andere leden kwamen tegen deze beschouwingen met nadruk op.
Toegevende, dat gelijkheid voor alle kerkgenootschappen wenschelijk
was , beweerden zij , dat het toekennen van een fixum bepaaldelijk
tegenover het Roomsch-katholijk kerkgenootschap eene groote
onbillijkheid zoude zijn. De opofferingen , die de leden van dat
kerkgenootschap voor hunne godsdienst over hebben , mogt ,
meenden zij , voor den Staat geen reden zijn hun zijn steun te
onthouden. Zij noemden arme gemeenten , waar de bevolking toeneemt , en die van staatswege geholpen moesten worden. In ieder
geval stand naar het oordeel dezer leden de bepaling van art. 168
der Grondwet aan dusdanige regeling in den weg. Doch naar het
gevoelen van andere leden, schrijven de bedoelde woorden der
Grondwet geen pligt voor, maar openen eene faculteit. Gaarne
ontving men van den Minister eene opgave van hetgeen door
den Staat in de laatste tiers jaren is uitgegeven ten behoeve van
gebouwen voor de Roomsch-katholijke Eeredienst bestemd.
In verband met bet bovenstaande vroeg men aan de Regering,

594
of zij al of niet het beginsel huldigt, (vergelijk het arrest van den
Hoogen Raad van 5 Mei 1848 , Weekblad van het Reqt , n°. 913) ,
dat niet elk kerkgenootschap , maar elke gemeente een verkregen
regt heeft ? Welke in het vervolg hare gedragslijn wezen zal ten
aanzien van vermeerdering van bestaande tractementen ? Vele leden
meenden , dat daartoe niet dan in de uiterste noodzakelijkheid
moest worden overgegaan.
Van de tractementen der Hervormde , Evangelisch Luthersche,
Hersteld Evangelisch Luthersche , Doopsgezinden en Remonstrantsche predikanten , met de mutatien sedert 1815-1869 is
in de zitting van 1868 op 1869 aan de Kamer een generalen
staat overgelegd. (Zie de stukken dier zitting sub 2, n°. 129e.)
Voor het Roomsch-katholijk kerkgenootschap mist men zulke
gegevens bijna geheel. Niets heeft de Kamer ontvangen dan een
, Staat van het bedrag der tractementen , toelagen , competentien
en andere uitkeefingen , welke op den 24sten Augustus 1815 ten
behoove van het Roomsch-katholijk kerkgenootschap uit de kas
van het Rijk en uit de inkomsten van het domein waren toegekend ; tevens aanwijzende wat to dier zake in- 1869 genoten word
en mitsdien bij de betrokken artikelen van dit hoofdstuk voor
de dienst van 1870 is voorgedragen. " (Zie zitting 1869--1870--2,
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1870, stuk n°. 128a.) Die
leemte zag men gaarne aangevuld door de overlegging van een of
meerdere staten , geheel overeenkomende met die, welke men
vroeger aangaande de Protestantsche kerkgenootschappen ontvangen
heeft. In de nieuwe regeling van zaken , ingevoerd bij het Koninklijk besluit van 29 October 1870 (Staatsblad n o. 173) vond men
eene reden to meer om op de vervulling van dat verlangen
aan to dringen.
In eene sectie word meer bijzonder de inrigting dozer afdeeling
besproken. Men meende , dat eigenlijk slechts vroegere begrootingen
van Eeredienst hier onder het opschrift eener afzonderlijke afdeeling
zijn overgeplaatst. Men drong op vereenvoudiging aan en zeer vele
leden verlangden in de posten voor tractementen eene splitsing
in die uitgaven , waartoe de Staat krachtens het lste lid van
art. 168 der Grondwet verpligt is , en die waarin de onverpligte
uitgaven , welke een uitvloeisel zijn van het 2de lid van dat artikel ,
worden opgenomen. Door de zamenvoeging van ongelijksoortige
posten word de vrijheid der Kamer noodeloos belemmerd.

Artt. 63 en 73. Vele leden verklaarden zich tegen de voort-
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durende verhooging van deze posten. Zij wenschten , dat elke verhooging in het bijzonder worde onderworpen aan het oordeel
der wetgevende magt.
Artt. 68 , 75 , 78 , 82. Ook elke verhooging van deze artikelen
verlangden sommige leden door de wetgevende magt beoordeeld
te zien. Eene vermeerdering dezer posten zouden zij slechts bij
uitzondering kunnen toestaan. Men was van gevoelen , dat langs
den weg van gestadige inkrimping deze posten allengs van de
begrooting • behoorden te verdwijnen. In eene afdeeling wend opgemerkt , dat er tusschen de subsidien voor de verschillende
kerkgenootschappen geene verhouding bestaat , daar op deze begrooting is uitgetrokken voor de Protestantsche kerkgenootschappen
I 13.500 , voor het Roomsch-katholijke I 18.000 , voor het
Isradlitische f 3000.
Art. 69. Eenige leden, die minder bezwaar maakten tegen de
verhooging met 1 12 van het kerkelijk bestuur,, kwamen op tegen
het brengen muter dezen post van kosten voor het kerkelijk beheer.
Onlangs zijn, zeide men, de f 6800 voor het beheer der algemeene geldmiddelen van de Nederlandsche Hervormde Kerk van
de begrooting verdwenen. Dit artikel bevat daarentegen nog posten
voor het beheer der Roomsch-Katholijke goederen. Andere laden
kwamen hier tegen op, bewerende , dat de inrigting van het
Roomsch-katholijk kerkgenootschap dat scherpe onderscheid tusschen titularissen die niet en die wel met het beheer belast zijn,
niet kep t. Hun antwoordde men, dat het ambt van vicaris-generaal
en secretaris dan toch niet voor het herderlijk toezigt is ingesteld ,
en men verlangde van die zijde , dat even als art. 57, zoo ook
art. 69 , op een road en vast cijfer van subsidie worde bepaald.
In eene afdeeling ward bij dit artikel nog opgemerkt , dat terwijl
voor alle overige kerkgenootschappen eene vaste bijdrage voor de
kosten van bestuur wordt verleend , dit bij het Roomsch-katholijk
kerkgenootschap niet geschiedt. Alle laden meenden , dat de kerkgenootschappen op gelijke wijze moeten worden behandeld. Enkele
laden waren echter van gevoelen , dat eene vaste bijdrage niet
rationed is, en dat even als bij het Roomsch-Katholijke , zoo ook
bij de andere kerkgenootschappen de bijdrage bij uitbreiding moet
verhoogd worden.
De MEMORIE van EEANTWOORDING van den lsten November 1871
op het hierboven vermeld Voorloopig Verslay , bevat het volgende
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Xde ATMEELING.

Van den Minister kan bezwaarlijk gevorderd worden , dat hij
alle stukken , die van zijn Departement uitgaan , persoonlijk onderteekene. De verantwoordelijkheid van het hoofd van het Departement wordt geenszins ondervangen , indien hij de onderteekening
van sommige dier stukken in zijnen naam door da-,rtoe aangewezen ambtenaren doet geschieden. Bij de bijzondere afdeeling
voor de zaken der Hervormde Eeredienst enz. , is zulks sedert
hare instelling opgedragen geweest aan den ambtenaar aan het
het hoofd dier afdeeling staande. Hoe uit dezen , tijdens het bestaan
der bijzondere afdeeling gevolgden regel een streven kan worden
afgeleid om haar thans , nu zij opgeheven is , weder te herstellen ,
is niet duidelijk.
De meening in het Verslag uitgedrukt , dat de voor tractementen van godsdienstleeraars der onderscheidene gezindheden
toegestane sommen als een fixum zouden moeten worden uitgekeerd ,
komt met andere woorden daarop neder,, dat door de Regering
geen gebruik meer zou behooren te worden gemaakt van de bij
het tweede lid van art. 168 der Grondwet gegeven bevoegdheid
om nieuwe tractementen toe te kennen of bestaande te verhoogen.
Blijkens de bij artt. 63 en 73 weder voorgestelde beschikbaarstelling eener som van f 2500 voor nieuwe of verhoogde tractementen bij de Protestantsche , en van f 2000 tot gelijk einde
bij het Roomsch-Katholijke kerkgenootschap , wordt in deze meening
door den ondergeteekende niet gedeeld. De voorname grond, in
het Voorloopig Verslag aangevoerd , is, dat de Regering bij het
toekennen dezer verhoogingen telkens geroepen zou worden om
over geestelijke belangen uitspraak te doen. In de werkelijkheid
echter komt dit bezwaar minder gegrond voor. De behoefte toch
aan geestelijken bijstand in eene gemeente hangt in den regel in
de eerste plaats of van het getal harer leden , in verband met de
verspreiding over een meer of minder uitgestrekt grondgebied. De
vraag , of de gemeente ter voorziening in deze behoefte, of tot
meer voldoende bezoldiging harer godsdienstleeraars de hulp van
den Staat niet kan ontberen , vindt hare beantwoording in de te
verstrekken inlichtingen omtrent haren finantielen toestand , waarbij
zoo noodig overlegging van kerkelijke rekeningen en begrootingen
wordt gevraagd. Bij de beoordeeling dezer punten behoeft zich de
Regering niet te begeven op het geestelijk gebied; terwijl voor
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het overige zoo noodig , in overleg wordt getreden met de kerkelijke autoriteit. De ondergeteekende stemt in met het gevoelen ,
dat nieuwe tractementen of verhoogingen niet dan in geval van
deugdelijk gebleken behoefte behooren te worden verleend. Dat hij ,
tegenover de toegekende verhoogingen ook , waar dit mogelijk is,
op vermindering van uitgaven bedacht is , daarvan levert de toelichtende staat op bladz. 37 en 45 het bewijs. Eene bepaalde toezegging , als in het Voorloopig Verslag bedoeld , is bij de intrekking van het rijkstractement voor den zevenden predikant te
Middelburg niet gegeven ; hetgeen evenwel niet belet , dat, mogt
de behoefte to eeniger tijd blijken te bestaan , ook die gemeente
tot het erlangen van rijkssubsidie in aanmerking zou kunnen
komen , waarbij natuurlijk weder zou moeten gelet worden op den
finantielen toestand der gemeente. De onderstelling , dat de Doopsgezinde gemeente ten aanzien van hare kerkgebouwen geene subsidien uit 's Rijks kas zoude erlangen, is minder juist ; zij staan
te dezen opzigte , even als ten aanzien van het erlangen van
bijdragen tot de predikantstractementen, op gelijke lijn met de
overige Protestantsche kerkgenootschappen , gelijk blijken kan nit
de staten van verleende subsidien als bijlagen bij vroegere Staatsbegrootingen overgelegd. De zaak , in het bij de Kamer ingekomen
adres van den predikant VAN GILSE behandeld , betreft de kinder-,
school- en akademiegelden , niet de vraag omtrent het toekennen
van nieuwe of verhoogde predikantstractementen.
Het arrest van den Hoogen Raad van 5 Mei 1848 is sedert
niet door andere van gelijke strekking gevolgd , en kan dus niet
geacht worden eene jurisprudentie te hebben gevestigd. Reeds in
1862 zijn, niettegenstaande dit arrest, bij Koninklijk besluit van
19 Junij (Staatsblad n°. 61) op nieuw regelen vastgesteld omtrent
het getal predikantsplaatsen bij de Waalsche gemeenten , waarvan
intrekking van predikantstractementen in geval van verminderd
ledental het gevolg mod zijn. Ook de ondergeteekende kan aan
het voorschrift van het eerste lid van art. 168 der Grondwet geene
andere beteekenis hechten , dan deze , dat de Staat zal voortgaan
met aan de kerkgenootschappen te betalen aan tractementen voor
leeraren enz. wat ieder kerkgenootschap in den jare 1815 genoot.
In de Memorie van Beantwoording betreffende hoofdstuk IV B
der Staatsbegrooting voor 1870 , zijn in het breede de bezwaren
uiteengezet , welke de zamenstelling van gespecificeerde staten der
tractementen van Roomsch-Katholijke geestelijken , gelijk die in

•98
der tijd voor dc Protestantsche kerkgemootschappen aan de Kamer
zijn overgelegd, oplevert. be ondergeteekende zal evenwel gaarne
nailer doers onderzoeken , in hoeverre deze bezwaren voor oplossing
vatbaar zijn. Evenzoo zal de ondergeteekende bij de zamenstelling
der eerstvolgende Staatsbegrooting gaarne in overweging nemen ,
in hoever de inrigting der raining voor de kosten der Eerediensten
voor vereenvoudiging vatbaar is. Het hier aangegeven denkbeeld ,
om de posten voor tractementen te splitsen in die uitgaven , waartoe
de Staat krachtens het eerste lid van art. 168 der Grondwet
verpligt is, en die Welke een uitvloeisel zijn van de toepassing van het tweede lid van dat artikel, zou evenwel
geenszins tot zoodanige vereenvoudiging maar integendeel , vooral
bij de uitbetaling , tot grooten omslag aanleiding geven , daar
alsdan van een groot aantal belanghebbenden de bezoldiging ten
deele op het eene, ten deele op een ander artikel zoude moeten
worden aangewezen.
De vrijheid der Kamer wordt door de thans gevolgde wijze
van raining niet meer belemmerd , dan het geval zou zijn bij
eene splitsing.
Artt. 63 en 73. Omtrent het hier wederom aangegeven denkbeeld , om elke verhooging der eenmaal bestaande tractementen
in het bijzonder aan het oordeel der wetgevende magt te onderwerpen , meent de ondergeteekende zich te molten gedragen naar
hetgeen daaromtrent door hem is opgemerkt bij de Memorie van
Beantwoording betreffende het ontwerp van wet tot definitive
vaststelling der Staatsbegrooting voor 1871, ad art. 72, a.
Artt. 68 , 75, 78, 82. Ten behoeve van bouw en herstel van kerken
en pastorien voor het Roomsch-Katholijk kerkgenootschap is in de
laatste 10 jaren uitgegeven (de vaste jaarlijksche toelage vauf 600
voor de kerk van den H. Lodewijk te Leiden niet inbegrepen) :
1861
f 23,450 ,
1862
, 23,000 ,
186323,000
,
r,
1864
ll 24,600 ,
1865
n 23,200 ,
1866
v 23,000 ,
23,550,
1867
186823,000 ,
1869
ll 22,500 ,
1870
,, 21,750.
II

II
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Voor het jaar 1871 is toegestaan f:20,200 ; voor 1872 wordt
geraamd f 17,400. Voor de Hervormde kerkgenootschappen is
het soortgelijke artikel , hetwelk in 1859 bedroeg f 30,000 ,
sedert Bien tijd achtereenvolgens verminderd tot het tegenwoordig
bedrag van f 13,500. Voor de Israelitische kerkgenootschappen
is het bedrag in 1869 van f 3500 teruggebragt tot f 3000.
De opmerking , dat tusschen de subsidien voor de verschillende
kerkgenootschappen geene bepaalde verhouding bestaat , is niet
geheel onjuist.
Voor het tegenwoordige is het artikel voor het Roomsch Katholijk
kerkgenootschap nog bezwaard met de gevolgen der in vorige
jaren gedane toezeggingen.
Reeds in de Memorie van Toelichting op het oorspronkelijk
ontwerp van wet tot vaststelling van hoofdstuk IV B der Staatsbegrooting voor 1871 is evenwel door den toenmaligen Minister
van Justitie te kennen gegeven , dat ook ten gevolge van het
verminderen der aanvragen om subsidie uitzigt bestow' , dat
wanneer de vroeger toegezegde subsidien , verdeeld over verschillende dienstjaren , geheel afgeloopen zijn , deze post van
lieverlede kon worden verlaagd , en na eenigen tijd slechts tot
een zeer beperkt bedrag zal behoeven uitgetrokken te worden.
Art. 69. De reden , welke heeft geleid tot het intrekken van
de som van f 6800 voor kosten van toezigt op het beheer der
kerkelijke goederen en fondsen bij de Hervormden , is op de hier
bedoelde toelagen aan de Roomsch-Katholijke kerkvoogden niet
van toepassing. Die reden was toch alleen gelegen in het ophouden
van het Staatstoezigt op het bedoelde beheer, hetwelk bij de
Hervormden tot 1 October 1869 werd uitgeoefend; terwijl het
niet billijk werd geacht , de aan de vroegere van regeringswege
binnen de collegian van toezigt verleende toelagen bij voortduring
uit to keeren aan de nieuw ingestelde collegien , welke , hoewel
outer denzelfden titel werkzaam , slechts een deal der gemeenten
vertegenwoordigden.
Bij het Roomsch-Katholijk , even als bij andere kerkgenootschappen , behalve het Hervormde , heeft soortgelijk Staatstoezigt
nimmer bestaan , en wordt , gelijk te regt is opgemerkt , eene
bepaalde scheiding tusschen kerkelijk beheer en bestuur gemist.
De thans behandelde toelagen strekken om de Roomsch-Kath.olijke
kerkvoogden in al de kosten van het door hen uitgeoefend
bestuur te gemoet to komen. Zij worden sedert het jaar 1833
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genoten , en kunnen naar het oordeel van den ondergeteekende
zonder onbillijkheid niet worden teruggenomen.
Daarentegen kan de ondergeteekende zich wel vereenigen met
den uitgedrukten wensch , dat ook de toelagen voor kosten van
bestuur bij het Roomsch-Katholijk kerkgenootschap , even als bij
andere kerkgenootschappen het geval is , en thans ook bij art. 57
voor het Hervormde wordt voorgesteld , op een vast cijfer worden
bepaald. Daartoe bestaat te meer aanleiding , omdat de oprigting
van nieuwe gemeenten, ook in het Roomsch-Katholijke kerkgenootschap thans geheel aan het kerkelijk gezag is overgelaten ,
en de vroeger plaats hebbende erkenning Bier gemeenten bij
Koninklijk besluit niet meer geschiedt. Ten einde evenwel de
voortaan voor vast toe te kennen toelagen op een road cijfer te
kunnen bepalen, wordt eene geringe verhooging van het artikel
met f 120 gevorderd , waartoe bij nota van wijziging het voorstel wordt gedaan.
In de zitting der TWEEDE KAMER van den Eden December 1871
werd, bij de beraadslaging over de Xde Afdeeling (Kasten der Eerediensten) door den Neer van llouten een amendement voorgesteld ,
ten doel hebbende de voorgedragen tractementen voor nieuwe standplaatsen en verhoogingen te verminderen en daardoor als beginsel
te doen aannemen dat voortaan Been uitvoering meer zou gegeven
worden aan het tweede lid van art. 168 der Grondwet. Dat amendement, hetwelk door de heeren Jonckbloet , van Delden , Bredius ,
Gevers Deynoot , Idzerda was ondersteund , werd, na door eenige
leden bestreden te zijn , in stemming gebragt, maar met 38 tegen
26 stemmen verworpen.
Het wets-ontwerp tot vaststelling van hoofdstuk VII B der
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1872 (Departement van
Financien) , werd, in die zelfde zitting door de TWEEDE KAMER,
met 55 tegen 9 stemmen, aangenomen.
30 December 1871.
Vonnis der Arrondissements-Regtbank te Leiden, luidende :
Gehoord de voorlezing van een proces-verbaal, op 15
Augustus 1871 op den ambtseed opgemaakt door den burgemeester der gemeente Aarlanderveen ;
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Gehoord drie getuigen, die den bij de wet voorgeschreven
eed hebben afgelegd;
Gehoord den beklaagde (predikant bij de Christelijk-Gereformeerde gemeente te Aarlanderveen) in zijne antwoorden en middelen van verdediging ;
Gehoord den officier van justitie in zijn requisitoir, strekkende tot schuldigverklaring van den beklaagde aan het
wanbedrijf, van het als geestelijke van een godsdienstgenootschap overgaan tot het bedienen der godsdienstige plegtigheid van een huwelijk , zonder dat hem behoorlijk gebleken was van eene huwelijks-acte, voor of bij den ambtenaar van den burgerlijken stand aangegaan , zijnde dat felt
gepleegd voor de eerste maal, en zijne veroordeeling te
Bier zake tot eene geldboete van minstens f 8 en hoogstens
f 50, bij wanbetaling binnen twee maanden na aanmaning
daarvan, te vervangen door gevangenisstraf van minstens
een dag en hoogstens zeven dagen; voorts in de kosten van
het geding, verhaalbaar bij lijfsdwang ;
Overwegende, dat bij de dagvaarding aan den beklaagde
is ten laste gelegd, dat hij op 30 Julij 1871, in zijne betrekking van predikant bij de Christelijk-Afgescheiden gemeente te Aarlanderveen, op de gebruikelijke wijze kerkelijk
heeft ingezegend het huwelijk, gesloten tusschen C. M. en
P. v. S., zonder dat hem behoorlijk van eene door den
bevoegden ambtenaar van den burgerlijken stand opgemaakte
acte van bedoeld huwelijk was gebleken ;
Overwegende, dat, bij het onderzoek , naar aanleiding
daarvan ter teregtzitting gehouden , de beklaagde heeft verklaard , dat hij ten dage en plaatse , in de dagvaarding
vermeld, op verzoek van de beide eerste getuigen C. M. en
diens huisvrouw P. v. S., in zijne hoedanigheid van predikant
bij de Christelijk-Gereformeerde gemeente van Alphen en
Aarlanderveen, in het kerkgebouw dier gemeente , met,
betrekking tot die beide personen , de essentiöle godsdienstplegtigheden , bestaande in de huwelijks-inzegening, volgens
de wijze van zijn godsdienstig genootschap, heeft verrigt ,
en dat hij met name ook het Gereformeerde huwelijksformulier heeft voorgelezen ; en voorts dat het van publieke
39
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bekendheid was, dat meergemelde personen drie dagen te
voren te Woubrugge burgerlijk waren gehuwd; dat hij
echter niet bij dat huwelijk tegenwoordig was geweest,
noch de huwelijks-acte of eenig schriftelijk bewijs van het
bestaan dier acte gezien had , maar dat hij bij de door hem
verrigte godsdienstige plegtigheid zich heeft tevreden gesteld met de tegenwoordigheid van twee der naaste bloedverwanten der beide partijen , die C. M. hem beloofd had
ter kerke mede te brengen , ten bewijze dat de burgerlijke
huwelijks-voltrekking , waarbij zij volgens C. M. tegenwoordig waren geweest , werkelijk had plaats gehad ;
Overwegende, dat de drie gehoorde getuigen het voormelde feit van huwelijks-inzegening door den beklaagde
hebben bevestigd , ook de derde getuige L. B., ouderling
van genoemde gemeente, als zijnde bij de plegtigheid tegenwoordig geweest;
Overwegende, dat de eerste getuige C. M. mede heeft bevestigd de verklaring van den beklaagde, dat , volgens afspraak
met den beklaagde, twee personen, die bij zijn huwelijk waren
tegenwoordig geweest (zijn varier en zijn zwager) , mede ter
kerke bij de inzegening zijn geweest, welke bloedverwanten ,
voor zoover hij weet, niet vooraf met den beklaagde hebben
gesproken ;
Overwegende, dat ook de derde getuige L. B. verklaard
heeft, dat wel die bloedverwanten ter kerke verschenen
zijn, doch geene huwelijks-acte vertoond is ;
Overwegende, dat de verklaring van den beklaagde inhoudt
de bekentenis van het hem ten laste gelegde felt; en dat, vermits die bekentenis door de verklaringen der getuigen, in
haar verband beschouwd , geheel is bevestigd , alzoo wettig
en overtuigend is bewezen , dat de beklaagde zich heeft
schuldig gemaakt aan het hem bij dagvaarding ten laste
gelegde feit , daarstellende « het als Kerkleeraar van een
godsdienst-genootschap bedienen der godsdienstige plegtigheden van een huwelijk , zonder dat hem behoorlijk
gebleken was van eene vooraf door den ambtenaar van den
burgerlijken stand opgemaakte huwelijks-acte , zijnde dit
feit gepleegd voor de eerste maal; »
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Overwegende toch ten aanzien der verdediging, door den
beklaagde gevoerd ;
10. dat de publieke bekendheid van een burgerlijk gesloten
huwelijk , of de aan den bedienaar der godsdienst , door
wie dan oak , gedane verklaring , dat een huwelijk in hunne
tegenwoordigheid burgerlijk is voltrokken , en eene acte
daarvan is opgemaakt , volgens de wet niet voldoende is ;
doch artikel 199 Code Penal bepaaldelijk eischt , dat de
bedienaar der godsdienst zich van het bestaan der huwelijksacte zelf op voldoende wijze hebbe overtuigd (sans qu'il
lui est êt6 justi fie d'un acte de mariage prOalablement rep),
hetzij dan door eene hem overgelegde verklaring dienaangaande , van den ambtenaar van den burgerlijken stand
der gemeente , waar het huwelijk is voltrokken , houdende
afschrift of extract uit de huwelijks-acte , hetzij door het
zelf inzien van het huwelijks-register ;
2°. dat de beklaagde zich beroepen heeft op de interpretatie
van artikel 199 C. P. door CHAUVEAU en HELIE , die namelijk
het in dat artikel omschreven feit alleen dan strafbaar
acht , wanneer vooraf geen burgerlijk huwelijk is gesloten ,
en zich daartoe beroept op eene gelijke opvatting bij de
beraadslagingen over dat artikel van den Code Penal van
1810 , door BERLIER uitgesproken ; dat echter CHAUVEAU
en HELIE , erkennende , dat de woorden van het artikel
over zijne interpretatie eenige onzekerheid werpen , en dat
artikel 199 de overtreding schijnt afhankelijk te stellen
van de enkele omissie van het vorderen der legale justificatie ,
geene andere argumenten aanvoert , dan dat de partijen
werkelijk gehuwd zijnde , de vervolging geen basis meer
hebben zou , omdat zij , bij gebreke van eenige mogelijke
benadeeling , geen doel meer zou treffen ; dat echter deze
uitlegging niet kan toegelaten worden, omdat zij is in lijnregten strijd met de algemeenheid der bewoordingen van
het artikel ; en zulks te minder , omdat blijkbaar de wetgever de godsdienstige bediening des huwelijks aan het
geproduceerde bewijs der bestaande huwelijks-acte absoluut
wade binden, ten einde te beletten, dat de bedienaars der
godsdienst zich door getuigenissen en publieke geruchten
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zouden laten misleiden, of zich bij opzettelijke orertreding
op zoodanige misleiding zouden beroepen; dat verder BERLIER,
bij de beraadslaging , ter afwijzing eener gradatie van strafbaarheid voor de gevallen van het al of niet voorafgaan van
een burgerlijk huwelijk , heeft aangevoerd , dat het artikel
inderdaad zijne toepassing slechts zou vinden bij het ontbreken van een voorafgaand burgerlijk huwelijk , omdat er,
bij het voorafgaan daarvan, geene beleedigde partijen zouden
zijn, en er geen grond ware om een bedienaar der godsdienst
te vervolgen , die zich bovendien zou redden, door te zeggen,
dat hij de acte gezien had, of bij het huwelijk tegenwoordig
was geweest ; dat echter BERLIER , het vreemde zijner redenering daargelaten , niet eens uitspreekt , dat de wet alleen
straf bedreigt bij het niet-voorafgaan van een burgerlijk
huwelijk, en dat bovendien niet blijkt, dat de opvatting van
BERLIER bij de vaststelling van het artikel als de bedoeling
daarvan is aangenoinen geworden , zoodat aan eene authentieke interpretatie des wetgevers in den door den beklaagde
bedoelden zin niet te denken valt ;
Gezien artt. 52 en 199 strafregt , art. 1 der wet van den 22sten
April 1864(Staatsb/ad n o. 29), artt. 207 en 227 Strafvordering;
Regtdoende enz.
Verklaart den beklaagde schuldig aan het wanbedrijf van
het als kerkleeraar van een godsdienstgenootschap bedienen
van een huwelijk, zonder dat hem behoorlijk gebleken was
van eene vooraf door den ambtenaar van den burgerlijken
stand opgemaakte huwelijksacte , zijnde dit feit voor de
eerste maal gepleegd ;
Veroordeelt hem te dier zake tot eene geldboete van f 8
en in de kosten van het geding , invorderbaar bij lijfsdwang ,
met bepaling dat de boete , zoo de veroordeelde haar niet
betaalt binnen twee maanden, na daartoe te zijn aangemaand ,
zal worden vervangen door gevangenisstraf van twee dagen.
(Zie Arresten van den iloogen Raad van 21 April 1840, op
bladz. 150 van den vijfden jaargang van dit Elandboekje;
en van 22 Iulij 1850, op bladz. 310 van den Negenden
jaargang van dit Ilandboekje).
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Nota. Artikel 136 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : geene
godsdienstige plegtigheden zullen vermogen plaats te hebben,
voor 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 is voltrokken. "
Het Wetboek van Strafregt (Code Penal) bepaalt :
Elke geestelijke of kerkleeraar van eenig godsdienstgenootschap , die tot het bedienen der godsdienstige plegtigheden
,, van een huwelijk overgaat , zonder dat hem behoorlijk gebleken
,, is van eene huwelijks-acte , vooraf bij de ambtenaren van den
burgerlijken stand aangegaan , zal voor de eerste reize met eene
geldboete van zestien tot honderd franken gestraft worden.
iirtikel 200. ,, Ingeval van nieuwe overtredingen van den acrd
n als bij het vorig artikel uitgedrukt , zal de geestelijke, die dezeive
begaan heeft , gestraft warden, namelijk ;
Bij het eerste weder overtreden , met eene gevangenzetting
van twee tot vijf jaren ;
„En bij het tweede , met wegvoering naar een oord van
ballingschap. "
Indien artikel 199 van het Wetboek van Strafregt gelijk behoorlijk is, met artikel 136 van het Burgerlijk Wetboek in verband
wordt gebragt, dan is het duidelijk , dat het doel van den wetgever eigenlijk is geweest de kerkelijke inzegening van een huwelijk ,
dat niet burgerlijk voltrokken is, te verbieden. Daarbij alleen
heeft de Staat belang. De wijze waarop de kerkelijke inzegenaar
tot de wetenschap is gekomen der burgerlijke voltrekking van het
huwelijk is eene feheel onverschillige zaak. De partijen moeten
aan den bedienaar der kerkelijke inzegening doen blijken van het
bestaan eener huwelijks-acte (acte de mariage) , maar hoe dat
geschieden moet, heeft de wet niet bepaald. Zij schrijft niet voor,
dat de huwelijks-acte aan den bedienaar moet zijn vertoond , of dat
hij die moet hebben gezien ; maar vordert slechts , dat het feit
der burgerlijke voltrekking van het huwelijk BEHOORLIJK aan hem
moet zijn gebleken. De wijze hoe hij dat blijk verkrijgt , laat de
wet aan hem over, en dit kon ook veilig geschiecien, want hij
onderzocht suo periculo. Heeft hij zich dus tevreden gesteld met
getuigen, met het openbaar gerucht , of zelfs met de verklaring
der partijen, dat is zijne zaak, waarvoor hij alleen te verantwoorden heeft, wanneer hij zich heeft laten misleiden. Blijkt het,
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dat hij een huwelijk heeft ingezegend , dat niet burgerlijk voltrokken was, dan zal hij strafbaar zijn.
Het arrest van den Hoogen Raad van den 2lsten April 1840
(zie bladz. 150 van den vijfden faargang van dit Handboekie)
heeft wel het beroep van cassatie tegen een soortgelijk vonnis als
waarvan hier de reden is , verworpen , maar dit heeft de regtsvraag
Diet beslist , want die verwerping geschiedde alleen op grond ,
dat de vraag over de wetenschap bij den predikant werd gehouden
voor eene quaestio facti , waarvan de beoordeeling niet aan den
Hoogen Raad is opgedragen.
In Frankrijk is de ratio legis van art. 199 steeds verklaard als
hebbende alleen ten doel , om de kerkelijke inzegening to beletten
van een huwelijk, dat niet burgerlijk voltrokken is. De staatsraad
BERLIER zegt dan ook ter toelichting : , L'article ne recoit reel, lement son application qu'a la benediction nuptiale conferee 6,
, des personnes non prealablement liees par le contrat civil."
DALLoz , Rep. in voce culte , n°. 295, zegt : , Toutefois l'omis, sion de la part d'un ministre d'un culte d'avoir exige la justificationlegale du mariage civil n'entrainerait aucune peine , si le

,mariage civil avail eu lieu."
31 December 4871 (Staatsblad n°. 204).
Wet, houdende definitieve vaststelling der koloniale huishoudelijke begrooting van SURINAME voor het dienstjaar 1872.
Nota. In de VIERDE AFDEELING dezer begrooting zijn vervat de
uitgaven , betreffende :
A. EEREDIENST.
Artikel 47. Tractementen en toelagen voor huishuur van :
a. 3 Hervormde predikanten (2 6 f 5,000 en 1 6.
1 3,000 , ieder met eene toelage van 1 1,000) . 1 16,000
b. 1 Luthersche predikant, 6, 1 5,000 met eene
6,000
toelage van 1 1000
„
c. 6 Roomsch Katholijke geestelijken (1 6, 1 5,300
en 5 6, 1 1,500, met eene toelage van f 1,000
voor dat 6-tal
, 13,800
d.1 Opper-rabbijn der Nederlandsch- en Porta3,500
geesch-Israëlietische gemeente , 6, .
. ,
Transporteren .

. f 39,300
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Per transport .

. f 39,300

Artikel 48. Subsidien aan :

a. de Moravische broedergemeente . . 1 3,000
b. de beide Israelietische gemeenten . ,, 4,000
„

Totaal ten behoeve der

EEREDIENST .

7,000

. f 46,300

B. ONDERWIJS :
Artikel 49. Tractementen en toelagen van onderwijzers en onder-

wijzeressen , subsidien (aan de Moravische broedergemeente
[ 16,000 , aan de R. K. gemeente 1 4,000 en aan het onderwijzersgenootschap f 100) , schoolbehoeften en andere kosten
van het onderwijs
1 58,200
Artikel 50. Kosten , voortvloeijende uit eene nadere
regeling van het onderwijs
Mernorie.
Totaal ten behoeve van het

ONDERWIJS .

. /. 58,200
-----r------

C. ARMENZORG :

Artikel 53. Alimentatie van weezen . . . . . . f 17,600
,,
54. Subsidie aan de armenkas der LutherIf

sche gemeente ........
55. Begrafeniskosten van onvermogenden

Totaal ten behoeve van de

ARMENZORG .

,,
,,
. 1

800
5,200
23,600

Behalve deze uitgaven voor de ARMENZORG is in de EERSTE
9, nog beschikbaar gesteld voor geldelijke onderstand en kleeding voor ouden , gebrekkigen en weezen
van vrijgemaakten , eene som van f 66,000.
AFDEELING , onder artikel

In de ZEVENDE AFDEELING , onder de artikelen 81 en 82,
groot ( 80,000 en 1 48,000 , worden de PENSIOENEN aangetroffen :
1°. van Brie Protestantsche kerkleeraars :
1 Hervormde, h / 3,500 1
1,920 k,
7,820
. f
• • •
1 Luthersche , ,, ,, 2,400 i

1„

„„

Transporteren . . . f 7,820
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1
Per transport
2°. van vier hunner weduwen :
1 Hervormde, A /' 800
, ,, 1,200
„
1
y
„
„^
300
1
1 Luthersche, 1, ,, 1,000
3°. van 1 weduwe van den Opper-rabbijn der beide
Israelietische gemeenten
„
„
4°. van een Roomsch Katholijk geestelijke A .

Totaal .

7,820

3,300

1,200
570

. f 12,890

31 December 1871 (Staatsblad n°. 205) .
Wet, houdende definitieve vaststelling der koloniale huishoudelijke begrooting van CURACAO s oor het dienstjaar 1872.
Note. In de VIERDE AFDEELING dezer begrooting zijn vervat de

uitgaven , betreffende

EEREDIENST

en ONDERWIJS , namelijk :

CUFACAO.

Art. 52. Tractementen (2 A f 3,000) en toelagen
(2 A 1 360) van de predikanten der Her11

11

11

1
6,720
vormde gemeente
53. Tractementen (1 A f 2,500 , met eene toelage van f 1,500, en 6 A f 1,200) van de
Roomsch Katholijke geestelijken . . . . , 11,200
54. Tractement a 1 3000 en toelage A f 360
3,360
van den Rabbijn der Israelietische gemeente. It
55. Onderwijs
^1 11,260
BONAIRE.

„ 56. Toelagen : aan de predikanten der Hervormde gemeente op Curacao (a 1. 400) en
aan den onderwijzer to Bonaire 1200) ,
voor het waarnemen der predikdienst en
het houden van godsdienstige voorlezingen
ter laatst genoemde plaatse.
Transporteren

11

600

. . f 33,140

609
Per transport . . . f 33,140
Art. 57. Tractementen (2 a j 1,200) van de Roomsch

„ 58.

Katholijke geestelijken
Onderwijs

,
„

2,400
2,166

ARUBA.

„ 59.

Todagen aan de predikanten der Her.
vormde gemeente op Curacao (A 1 400) en
aan den onderwijzer op Aruba (a 1 300) ,
voor het waarnemen der predikdienst en
het houden van godsdienstige voorlezingen
ter laatstgenoemde plaatse . . . . . .
,, 60. Tractementen (2 A f 1,200) van de Roomsch
Katholijke geestelijken ..
61. Onderwijs

700
2,400
166
2,

ST. MARTIN.

(Nederlandseh gedeeltej

„ 62. Toelage aan den leeraar van. het Methodisten genootschap . . . , . . . .
„ 63. Tractement van -den Roomsch Katholijke
geestelijke
, 64. Bijdrage in de kosten van herstel van het
kerkgebouw,, de pastory en het kerkhof
der Roomsch Katholijke gemeente
,,,,
65. Onderwijs
ST. EUSTATIUS en SABA.
66. Toelagen aan leeraren :
1°. van het Methodisten-genootschap
f 1,200
2°. van de Hervormde gemeente
van het Engelsche eiland
Anguilla, voor reiskosten tot
uitoefening der geestelijke
functien op Saba . .
400

1,200
1,200

32:070000

--

1,600

67. Tractementen (2 a f 1,200) van de Roomsch
Katholijke geestelijken
68. Onderwijs . .

2,
400
2,500

Totaal der VIERDE AFDEELING .

. f 57,572
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In de VIJFDE AFDEELING is, onder anderen , toegestaan , in
betrekking tot het ARMWEZEN :
CURACAO.

Art. 75. Liefdadige instellingen : (Krankzinnigengesticht f 5,300,

Lazarusgesticht f 1,900 en alimentatie van weezen
1 3,500)
1 10,700
,, 76. Verpleging van hulpbehoevende vrijgemaakten en hunne onverzorgde weezen . .
,,
3,200
BONAIRE.
11

83. Verpleging van alsvoren

II

75

II

250

II

2,756

ARUBA.
II

90. Verpleging van alsvoren
ST. MARTIN.

(Nederlandsch gedeelte)
n
II

98. Liefdadige instelling (Leprozengesticht). .
99. Verpleging van hulpbehoevende vrijgemaakten en hunne onverzorgde weezen . .
ST. EUSTATIUS

900

en SABA.

,, 106. Liefdadige instelling (Leprozenyesticht). . 1,
2,756
,, 107. Verpleging van hulpbehoevende vrijgemaakten en hunne onverzorgde weezen op ieder
dier beide eilanden b. f 900 .
,,
1,800
---Totaal ten behoeve van het ARMWEZEN ... f 22,437
onder de in de ZEVENDE AFDEELING der bovengemelde begrooting vervatte PENSIOENEN worden aangetroffen , die van de afgetreden kerkleeraars , als :
2 Protestantsche predikanten :
1 a 1 1,400.00 1
. f 2,760.00
1 ,, ,, 1.360.00 (
* ..
Transporteren . . . / 2,760.00

611
Per transport
. . j 2,760.0G
6 nomad' Katholijke geestelijken :
1 a 1 800.00 \
,, 672,00
1
1 „ „ 600.00
3,457.71
1„
497.71 e .....
1 „ „ 480.00
1„„408.00 %
1,092.00
1 Israaietisehe rabbijn
....
Totaal .

7,309.71
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