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VERZ A MEL I NG 
DER . 

WETTEN, BESLUITEN EN ARRESTEN, 
BETREKKELin HET 

OPENBAAR BESTUUR 

IN DIi: 

NEDERLANDEN , 

SEDERT DE HERSTELDE ORDE VAK ZAKEN IN 1813. 

8 Januari 1891. WET, tot vaststelling van het 
slot der rekening van de koloniale uitgaven 
en ontvangsten voor Suriname over het dienst

jaar 1886. S. 1. 
Het slot der rekening van de koloniale uitgaven 

en ontvangsten voor Suriname over het dienstjaar 
1885 wordt vastgesteld als volgt: 

De uitgaaf bedraagt/ 1,687,199.41•. 
De ontvangst bedraagt / 1,260,268.78. 

\. Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 
/ 276,936.68' , welk bedrag dientengevolge tot . 
aanvulling der koloniale middelen over het dienst

Ja&r 1885 is noodig geweest. 

8 Januari 1891. WET, tot vaststelling van de 

begrooting der ui~ven van de A lgemeene 
Landsdrukkerij, voor het dienstjaar 1891. 
s. 2. 

Bij art. 1 wordt de begrooting vastgesteld op 

f 246,633.60. 
.Bij artt. 2, 3, 4 en 6 worden de gewone 

middelen tot dekking aangewezen. 

8 JtzfSuari 1891. W.l!:TTBN, hondende natura-
lisatie van : 

Carl Prenssner. S. 8. 
Franz Xaver Gutmann. S. 4. 
Wilhelm Sehröder. S. 6, 
Salomon Salm. S. 6. 
Karl Gustav Reiehard. S. 7. 

3 JMuari 1891. WET, houdende goedkeuring 
der overeenkomst · betrekkelijk den onder
handsehen verkoop van een perceel grond 
onder Ho1tt1mim1, tot het Kroondomein be
hoorende, aan de Roomaeh-Katholieke parochie 
van den H. Martinu, aldaar. S. 8. 

8 Januari 1891. W.11:T, houdende goedkeuring 
der overeenkomst betrekkelijk den onder

handsehen verkoop van bestaande en toekom
atige aanwaaaen en andere verlandingen aan 
den linkeroever van den Rijn, onder HuÏllfl'lf, 

aan F. Cu. CoLSNBIU.NDBR. S 9. 

8 Januari 1891. Wrr, tot vaststelling der be
grooting van het Fonds, voortspruitende nit 
de koopprijzen van domeinen voor het dienat
jaar 1891. 8. 10. 

Bij art. 1 wordt de begrooting der uitgaven 
vastgesteld op f 298,500, te weten: 

Ondtrarf.. 1 op f 10,000. - 011àerart. 2 
op f 108,600. - o..àerart. 8 op f 10,000. -
Otule-rart. 4 op f 20,000. - 011àerart. li op 
f lliO,O00. 

Bij . art. 2 worden tot dekking der uitgaven , 
io het vorig artikel vermeld , aangewezen : 

10. de gelden van het F01UU, f1(}()1'Upruitllfldt 
uit de koopprijzffl 11,m domtitlffl, op den 81 De
cember 1890 in 's Rijke schatkist aanwezig; 

2°. de in 1891 te doene ontvangsten voor ge~ 
noemd Fonds. 



6 3-8 JANUARI 1891. 

3 Januari 1891. W .l!JT, tot regeling der ont
vangsten en uitgaven van het Pensioenfonds 
voor weduwen en weezen van burgerlijke 
ambtenaren over het jaar 1891. S. ll. 

Bij Art. l dezer wet worden de uitgaven vaat
gesteld als volgt: 

.Jrt. l. Traktement van den directeur en van 
de ambtenaren, toelage van den concierge, benevens , 
schrij0oonen en beloonintzen aan tijdelijk bij het 
fonds werkzaam gestelde personen . f 16,ó00 

4.rt. 2. Bureau- en lokaalbehoef-
ten, benevens drukwerk • 

4.rt. 8. Reis- en verblijfkosten 
van commissari,sen • 

.Jrt. 4.. Reis- en verblijfkosten 
en vacatiegelden van de ltden van 
den PAnsioenraad . • 

4.rt. 5. Pensioenen 
4.rt. 6. Aankoop van inschrij

vin1ten op een der Grootboeken van 
Nationale Schold • 

.Jrt. 1. Ilelooningen sivegens voor
bereidende werkzaamheden in het 
jaar 1890 verricht, kosten als be-
doeld onder de artikelen 2, 3 en 
4, in evengenoemd jaar betaald; 
aankoop en inrichting van een ge-
bouw voor de bnreaux, en alle daar: 
mede en met de oprichting van het 
fonds in verband staande uitgaven • • 

4.rt. 8. Onderhoud van het ge-

S,000 

2,000 

4.,600 
667,000 

600,500 

70,000 

bouw waarin de bureanx zijn gevestigd. • 600 
..Jrt. 9. Onvoorziene nitgaven • • 1,000 

· f 1,211 5,200 

Bij artt. 2, 3 en 4 worden de middelen tot 
dekking aangewezen. 

ó Ja,wari 1891. WETrBN, houdende natura
lisatie van: 

Carl Vete rmeier. S. IB. 
Friedrich Gerhard Anton G eorg. 

s. 13. 
Wilhelm Röben. S. 14.. 
Wilhelm Heinrich Metzmacher. 

s. 16. 
Johannes Julins Krop;. S. 16. 
Heinric h H ubert Il renning. S. 17. 
Otto Ferdinand Reimmann. S. 18. 
Joseph Marie Iwan Georges Wehr • • 

s. 19. 
Leonard Heinrich Krüsman. S . .,_ 

O sear Areud Burnaby Laotier. 
s. 21. 

Cad Friedrich August Wagener. 
S. 22. 

Januari 1891. BESLUIT, bepalende de plaat
sing in het Staaublad van de tusscben Ne
derland, Belgiij en Luzemburg gesloten tele
graafovereenkomst. S. 23. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W Il EMMA, ENZ. 

Gezien de telegraafovereenkomst tuSBchen Neder
land, Belgiii en Luzemburg, respectievelijk onder
teekend te •, Gravenhage den l 7den, te Brua,el 
den 20sten en te1 Luzemburg den 19den Decem
ber 1890, van welke overeenkomst d_e inhoud en 

de vertaling luiden als volgt: 

VERTALING. 

TELEGRAAFOVEREENKOMST tumken 
Nederland, ket Grootkertogdom Lu:r:em
wrg en Bsl,gië . 

De Regeering van Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden, de Regeering van Zijne Konink• 
lijke Hoogheid den Groot-Hertog van Luxemburg 
èn de Regeering van Zijne :Ma,jesteit den Konin1t 
der Belgen, 

de uitwisseling van telegraphische berichten 
tusschen Nederland en het Groot-Hertogdom.Lnxem• 
'borg wenschende te bevorderen en gebruik ma
kende van de bevoegdheid , welke haar is toege
kend bij artikel 17 der Internationale Telegraaf
overeenkomst, den 22sten Jnli 1875 te St. Peten
borg onderteekeod, zijn omtrent de onderstaande 
bepalingen overeengekomen. 

Art. 1. De seinkosten der gewone telegrammen 
tusschen Nederland en het Groot-Hertogdom Lnxem• 
borg, langs den weg over België, worden bepaald 
op dertien centimen (fr. 0.18) per woord, zonder 
dat de prijs van het telegram lager kan zijn dan 
tachtig centimes (fr. 0.80). 

2. Van het bedrag der door Nederland en het 
Groot-Hertogdom Luxemburg geïnde bedragen, zal 
per woord worden toegekend, voor de gewone 
telegrammen : 

aan N ederlaod • Il centimes ; 
aan het Groot-Hertogdom Luxem-

bnrg • ó 
aan Ilelgië • • • • • 3 

Het minimum van fr. 0.80 zal tusRcben de 
belanghebbende Stalen worden verdeeld in de reden 
van de hierboven bepaalde aandeelen. 
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Bij gevolp: zal het gezamenlijk bedrag der ont
vangsten, voortvloeiende uit het Nederlaodsch

Luxemborp:sche verkeer, tasecb.en de drie'hestoren 
worden · verdeeld in verhouding · van • / 11 voor 
Nederland, van • / 11 voor het Groot-Hertogdom 

Laxemborg en van • /,. voor België. 
3. De besturen der overeenkomende Staten zijn 

vrij voor de afrekeningen, hetzij in onderling overleg 
vastgestelile gemiddelden , hetzij elke andere rege
ling vast te stellen. 

4. Elk der betrokken besturen bebondt de be• 

voegdbeid om volgens de eischen der munt van 
het land van oorsprong het totale bedrag der voor 

elk telegram verscbnldigde seinkosten af te ronden. 

5. De bepalingen der telegraafovereenkomst van 

St. Petersburg en van het internationaal telegraaf- · 

reglement zijn toepasselijk op het verkeer tusscben 
Nederland eu het Groot-Hertogdom Luxemburg 

ten aanzien van alle onderwerpen die niet bij de 
voorafgaandè artikelen geregeld zijn. 

6. De tegenwoordige overeenkomst zal in wer
king treden op 1 J annari 1891 en van kracht 

blijven tot de herziening van het ioteroatiooale 
dienstreglement van Parijs. 

Ter oorkonde waarvan de oodergeteekenden , tot 

dat einde behoorlijk gemachtigd, deze overeenkomst 

hebben opgemaakt en van het zegel hoooer wapens 
voorzien. 

Gedaan in drievoud te 's Gravbnhage den l 7 den 
December 1890, te Brnssel den 20 December 

1890 en te Luxemburg den l 9den December 18110. 

(.get.) ffARTSKN. 

EYScaÈN. 

Pr. DE CanuY. 

Op de voordracht van den Minister van Buiteo

laodsche Zaken, dd. 5 Januari 1891, o•. 12632, 

A.S.; 

Hebben jloedgevoodeo en verstaan de bekend

making der bovenstaande overeenkomst, met de 

vertaling, te bevelen door plaatsing van dit be

sluit in het Staats/Jtad. 
De Ministers, Hoofden der Departementen van 

Algemeen bestuur , worden belast, ieder voor zoo

veel hem betreft, met de uitvoering der bepa
lingen, in voorschreven overeenkomst vervat. 

's Gravenhage, den 8sten Januari 1891. 

(.get.) EMMA. 

De Minuter ~an Buitenlantkcke Za"l:1111, 
(.get.} liARTSEN. 

(Uitgeg. 19 JMJ. 1891.) 

10 Januari 1891. BESLUIT, waarbij aan F. KORT· 
LANG te Ermelo vergunning wordt verleend 

het landgoed ', Heerm I,oo aldaar in te 
richten tot een ~ticht voor idioten. S. 24. 

IN NAAK VAN H. M. WlLHELMINA. ENZ. 

W1.1 EMMA, ENZ. 

Op de •oordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken, van 7 Januari 1891, n•. 11, 
afdeeling Medische Politie, betreffende een ver

zoek van F. K0RTLANG te Ermelo", om op het 

landgoed ', Heeren Loo aldaar, idioten ter nr

pleging ep te nemen ; 
Gelet op artt. 7 en 8 van de wet van 27 April 

1884, (Staaû/Jlad n•. 96), laatstelijk gewijaigd 
bij art. 10, sab 46•. van de wet van 15 April 
1886 ( Staat8blad n•. 64.J; . 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 

Art. 1. Aan F. KoRTLANG te Ermelo wordt 

vergunning verleend, het landgoed ', Heeren Loo 
te Ermelo, overeenkomstig de door hem over
gelegde teekening en beschrijving in te richten 

tot een gesticht voor idioten. 

2. ln het gesticht mogen alleen mannen , ten 

~tale van ten hoogste twintig, verpleegd worden. 

3. In elk voor meer dan één verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk 

zichtbare plaats het aantal personen aangewezen, 

waarvoor het bestemd is. 
4. Zonder goedkenring van den Minister van 

Binneolandsche Zaken mag noch in de lokalen, 

noch in b.anne bestemming eene verandering ge
maakt worden, die invloed heeft op de plaatarnimte 

of den aanvoer van verscb.e lncht in de voor de 

verpleegden bestemde dag- of nachtverblijven. 
5. De geneeskundige behandeling der ver• 

pleegden wordt aan t.m minste één geoeesknndige · 

opgedragen. 
De Minister van Bionenlandsche Zaken is belast 

met de nitvoeriog van dit besluit, dat in het 
Staatablad zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den !Oden Januari 1891. 

(.get.) EMMA. 

De Mi11,uter van 8innentand1cke Zaken, 

(.get.) DE SAV0RNIN LOHKAN. 
(Uitgeg. 16 Jan. 1891.) 

10 Januari 1891. M1ss1vE van den Minister van 
Binoeolaodsche Zaken aan de Gedeputeerde 

Staten van de provinciën, betreffende ver
antwoording van pensioensbijdragen van het 

peraooeel aan verplirhte bnrgerseholen en 

gymnasia. 
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Ten vervolge op mijn achrijven van 11 Decem
ber 18110, no. 4687 1 , afd. 0, po. 8110, heb ik 
de eer U mede te deelen, dat de invordering en 
verantwoording door de gemeentebesturen der op 
de wedde of belooning der directeuren ,of leeraars 
aan verplichte bur~racbolen en gymnasia, inge• 
volge art. 17 der wet van 9 Mei 18110 (Staaü-
6!,ad n°. 711), in te honden, korting ten behoeve 
van het bij dii wet iugçstelde weduwen- en weezen
fonds voor burgerlijke ambtenaren, kan geschieden 
naar de regelen, ten aanzien van de bijdragen 
voor eigen pensioen dier ambtenaren aangegeven 
bij circnlaire van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken van 27 Jnli 1864,, n°. 188, !i• afd. Aan• 
gezien de in die circulaire bedoelde lijateu A en B 
voor de verantwoording dezer korting eenigszius 
gewijzigd behooren te worden, zijn de modellen 
daarvan hiernevena gevoegd. 

De 1tortin1t en verantwoording der kortingen 
voor het weduwen• en weezenfonds moet niet 
alleen ateeda plaata hebben geheel afgescheiden 
van de verantwoording der bijdragen voor het 
eigen pensioen der bedoeld~ ambtenaren, doch in 
gemeenten, waar zoowel eene verplichte burger• 
achool als een verplicht gymnasinm is , moet de 
■tarting en verantwoording der korting voor elke 
dier inrichtingen afzonderlijk geachieden. 

Ik heb de eer U te verzoeken het bovenstaande, 
voor zooveel noodig, ter kennis te brengen van 
de gemeentebesturen wien het aangaat en , voor · 
100veel Uw college betreft, het noodige in deze 
te verrichten. 

Nog verzoek ik U de aandacht der bedoelde 
gemeentebestnren te vemgen op de volgende be
palingen der wet van 9 Mei 1890 (l>taaü6lad 
n°. 79), met nitnoodiging aan die beatnren om 
daarop ook de belanghebbende ambtenaren te 
wijzen. 

Art. 4o dier wet zegt o a., dat indien een bur
gerlijk ambtenaar in het huwelijk treedt nadat hij 

zijn 60• levensjaar ingetreden is, dat wil zeggen 
den ouderdom van 59 jaren heeft bereikt, zijne 
wednwe en zijne bij baar· verwekte kinderen geen 
aanapraak hebben op penaioen. 

In verband daarmede is bij art 17 dier wet 
bepaald , dat, indien een ambtenaar die ongehnwd 
(ooi 11111du1Dnaar) is en geene kinderen (wettige 
of gewettigde) 6meilm dl!ff keftijd van 18 jarm 
heeft, den ouderdom van 69 jaren heeft bereikt, 
die ambtenaar, . te beginnen met den daarop vol• 
genden date, opho ndt bij te dl'Bjl;en aan het 
weduwen- en weezenfonds voor burgerlij ke ambte• 

naren. 

Ambtenaren, die op lil December 1.1. ten minate 
59 jaar ond waren en ongehnwd zonder kinderen, 
alles zooals hierbo~en nader ia omachreven, hebben 
derhalve in geen geval iets bij te dragen. Zij, die 
eent na 31 December l.i. in dien toestand ge• 
komen zijn of komen , zijn tot z66lang aan korting 
op hun tractement onderworpen , gerekend van 
l J anoari l.i. af. De ambtenaren zijn verplicht 
van een en ander steeds binnen drie maanden -
te rekenen van den dag waarop de korting op
houdt - kennis te geven aan den directenr van 
het wednwen- en weezenfonds. 

Voorts bepaalt art. 26 der meerbedoelde wet, 
dat tk bij kt ;,. werlm,g trtdl!ff tk:zer wet Off!16• 

liu111de. am/Jtfflllren geene korting te betalen hebben, 
indien zij binnen drie maanden na het in werking 
treden der wet - d. i. dus v66r 1 April e.k. -
aan den directeur van het wednwen• en weezen
fonds schriftelijk verklaard hebben, dat zij in dat 
fonds nie\ wenschen deelgerechtigd te worden. 
Tengevolge van deze verklaring Jla&t voor de door 
hen na te laten betrekkiniz:en alle aanspraak op 
wednwen- en weezenpeosioen onherroepelijk ver

loren. 

De Mi,iuter i,a,i Binnenlandar.lie Zalen, 

(get.) DE SAVOBNIN LoHJIAN. 
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L IJ S 'l' vao aan het Rijk verantwoord wordende kortingen ten behoeve van het 

weduwen- en weezeufonda voor burgerlijke 11111bteoaren op de jaarweden van 

directeuren on 1"rarou van gemeentelijke bnrgodlb?IM , over het tw"n1.ed half-
lee:raren ymna11a ee e 

jaar 189 
... 

Grondslag Bedrag 
en voornamen der Betrekking. der der doorloopende AaQmerkiogea. 

titularissen. korting. korting. 

Totaal f 

Behoort bij brief van den Minister van Bino~nlandsche Zaken van 10 Januari 1891, nu. 4839•, afd 0 . 
Mij bekend, 

De Secretarü-Gener/1,11,[ , (get.) HuBBECBT 

MODJl:L B. 
PROVINCIE 

LIJST der quitantien van in 's Rijb schatkist gedane stortingen wegens over het 

::. halfjaar I Bil geïnde kortin,cen ten behoeve van het weduwen- en weezeofoods 

voor burgerlijke ambtenaren op de jaarwedden van direot•u;:;,.:nloorart1D van ~meente- ~ 

lijke 

Kantoor van 
den 

betaalmeester. 

burgencholon in bovengenoemde provincie. 
gy mntu1ia 

Dagteekeoing. Nummer 

, 

Totaal f 

Bedrag. Aanmerkingen. 

--

Behoort bij brief van den Mini"er van Binneolandsche Zaken van 10 Januari 1891, n°. 4839 1 , afd. O. 
Mij bekend, 

De &cretari.8-Genwaal, (get.) Huu&ECBT. 
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12 Januari 1891. BESLUIT, waarbij, met hand
having van de nitspraak van Gedeputeerde 
Staten van Zuidltolland van Il September 
1890, betreffende de inschrijving voor de 
nationale militie van A. W. DE PADLY, 

het daartegen door den Commissaris des 
Konings in die provincie ingesteld beroep 
ongegrond wordt verklaard. S. 2ö. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, E!IZ. 

W1J EMMA, i.:11z. 

Beschikkende op het beroep door den Commis
"":ri• des Konings in Zuidlwllantl ingesteld tegen 

de nitspraak •an Gedeputeerde Staten dier pro
v10e1e, van Il September 18110, B n°. 668 
(Ude afdeelin11:) G . . S. no. 2, betreffende de in
schrijving voor de militie van A. W. DE PAULY; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestnor, gehoord (advies van 28 Oe
tober _18110, n•. 80) ; 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken, van 8 Januari 18111, n°. 31 M., 
afdteling Militie en Schutterijen ; 

0 verwegende : 
dat A. W. D.E PAULY, geboren te Batauia · 

den 28sten Angnstns 186-1,, in Jnli 1882 in 
Netlertaml is gekoipen; dat zijn vader mr. D. 
L. F. DE PAULY destij:ls, en ook nog in het 
begin van 1883, was president van de beide 
H~e Gerechtshoven in Netlerlamhc!t-Indië; 

dat deze laatste op 2 J nni 1883 in Nederland 

, is gekomen, alwaar hij aanvankelijk te '1 Graoen

lt.age, v.ervolgens van 3 Augnstns 1883 tot 7 Sep
tember 1886 te Haarlem, en sedert weder te 
'1 Graoenltage_ gevestigd geweest is; dat A. W. 
DE PAULY, die op 1 .Januari 1883 zijn negen
tiende jaar was ingetreden, noch in Januari 1883, 
noch later ter inschrijving voor de mifüie ia 
aan,:egeven; dat dit niet geschied is in Januari 
1888, omdat de vader destijds als ambtenaar in 
Nederlamhclt-Indüi woonde en de wet van 1 Mei 
1863 (Staatsblad n°. 44) bepaalt, dat voor d.e 
militie niet wordt ingeschreven de zoon van den 
Nederlander die ter zake van 's lands dienst in 
's Rijks overzeesche bezittingen of koloniën woont; 
en dat ook later geene aangifte gedaan ie, omdat, 
naar het oordeel van mr. D. L. F . DE PADLY, 

geene verplichting daartoe · nit art. 20 der 
militiewet is voortgevloeid, daar hij, - die 
vroeger , volgens art. 1 0ö in verband met art. 106 
van het Reglement op het beleid der Regeerillt 
in Netlerlamhc!t-Indië (wet van 12 Septem~ 
18114, Staati/Jlad n•. 1211) ingezeten was vllft 

Nederlantuclt- Indië en op wien de bepaling der 
voorlaatste alinea van art. 3 der wet van 28 J nli 
1850 (Staaublad n°. 44) dat Nederlanders, die 
ter zake van 's lands dienst in een vreemd land 
wonen, voortdurend als ingezetenen worden be
schouwd, niet toepasselijk was, omdat hij niet 
in een vreemd land, maar in het Rijk , doch 
buiten Europa woonde, - bij zijne vestiging in 
Netlerla,ul niet was ingezeten van Nederl,and, 

maar dit volgena genoemd artikel 3 eerst geworden 
is na gedurende aehttien maanden zijne woon
plaats binnen het Rijk in Buropa te hebben 
gehad, dns op 2 December 1884, op wJ!k tijd
stip zijn genoemde zoon reeds zijn twintigste jaar 
had volbracht, zoodat art. 20 der militiewet niet 
op dezen toepasselijk was; 

dat in Jnli en Angnetns 18110, naar aanleiding 
van ~eue aanvrage om een bewijs van ongebonden
heid tot plichten ten aanzien van de nationale 
militie, ten behoeve van A. W. DE PAULY gedaan, 
een onderzoek is ingesteld, ten gevolge waarvan 
burgemeester en wethouders van '11 Graoenlzage 

geoordeeld hebben, dat mr. U. L. F. DJ.: PAULY, 

die in Nederland8clt-Inilië de hierboven vermelde 
betrekkingen bekleedde, geacht moest worden 
steeds te zijn gebleven ingezeten binnen het 
Rijk in Ewropa en dat nis gevolg daarvan, na 
zijne inschrijving in het bevolkingsregister Ie 
'1 Grauenlzage in 1883, op hem de verplichting 
rustte om sijn zoon A.W. DE PAULY, die des
tijds in de genoemde gemeente geen verblijf hield, 
overeenkomstig art. 20 der militiewet voor de 
militie te doen inschrijven; 

dat tengevolge hiervan A.W. DE PAULY volgens 
art. 161 der zooeven genoemde wet voor Gede
p nteerde Staten van Zuidlzolland is gebracht en 
deze bij beslnit van Il September 1890 omtrent 
het geval nitspraak hebben gedaan ; 

dat bij dit beslnit in de eerste plaats wordt 
overwogen, dat op l Jannari van het jaar 1888, 
toen A. W. DE PAULY zijn negentiende jaar 
was in!(etreden, diens vader, Nederlander van 
geboorte , ter zake van 's lands dienst te Bataoia 

woonde, zoodat op dat tijdstip art. 17, n°. 3 
der militiewet op genoem,len jongeling toepasselijk 
was, en hij mitsdien niet voor de nationale 
militie behoorde te worden ingeschreven; 

dat verder wordt overwogen, dat de woorden 
,in een vreemd land" , in de voorlaatste zinsnede 
van art. 8 der wet van 28 Juli 1860 (Staaublatl 

n°. 4,4) voorkomende , moeten worden opgeva\ 
in den zin , dat daarmede bedoeld wordt elk land, 
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dat niet behoort tot hetgeen als • binnen het Rijk 
in Europa" in de eerste ziosne.ie van dat wets
artikel wordt aangeduid, onverschillig of het een 
vreemd grondgebied, dan wel de koloniën of 
bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen 
geldt; eene opvatting welke bevestigd wordt door 
de wet van 1 Mei 1863 (Staat1'6lad n°. 44), die 
geen' reden van bestaan zou hebben, wanneer de 
ter zake van 's lands dienst io 's Rijke over• 
zeesche bezittingen of koloniën wonende Neder
lander niet voortdurend als ingezeten van het 
Rijk ware te beschouwen, daar deze dan naar 
art. 16 , n°. 1 der militiewet eo ipso geen in
gezeten kou zijn, wegens de woonpl..at, buiten 
het Rijk in Buropa; dat alzoo de vader van den 
jongeling, tijdens hij ter zake van 's lands dienst 
in Nederl,andacJ,,.Jndië woonJe , geacht moet 
worden steeds ingezeten van het Rijk te zijn ge
bleven, zoodat art. 20 der militiewet op den 
joogeliog niet toepBSselijk is te achten , aangezien 
hij , ingevolge art. 16, n°. 1 dier wet, steeds in
gezeten is geweest en dat niet na het intreden 
van zijn negentiende jaar, doch v66r het vol
brengen van zijn twintigste geworden is; 

dat de uitspraak door Gedeputeerde Staten op 
grond van deze overwegingen gedaan, hierin be
staat, dat zij hebben besloten te verldaren, dat 
op het tijdstip, bepaald voor de ins~hrjjviog voor 
de nationale militie, geene verplichting daartoe 
op A. W. DE PAULY rustte en eene zoodanige 
veplichting voor hem later evenmin ontstaan is; 

dat de Commissaris des Konings in Zuidltolland 

tegen deze uitspraak krachten• de bevoegdheid, 
toegekend bij art. 164,, alinea 3, jnnrlo art. 103, 
n°. 4 der militiewet, bij den Koning in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat de uitspraak van 
Gedeputeerde Staten ia in strijd met de wet, 
vermits A. W. DE PAULY oorspronkelijk in 
'1 Gra1J1J11liage geen verblijf hebbende, na het in
treden van zijn negentiende jaar doch v66r het 
volbrengen van zijn twintigste, ingezeten van 
'1 Grau1J11liage is geworden in den; zin der mili
tiewet, zoodat art. 20 der militiewet op hem 
van toepiissiog was; 

Overwegende: 
dat volgens art. 16 der wet betrekkelijk de 

nationale militie jaarlijks voor de militie worden 
ingeschreven alle mannelijke ingezetenen die op 
den hten J annari van het jaar hnn negentiende 
jaar waren ingetreden en dat, volgens hetzelfde 
artikel, voor ingezeten wordt gehouden hij, wiens 
vader of, ia deze onrledeu, wiens moeder of , 

zijn beiden overleden, wiens voogd ingezeten is, 
Tolgens de wet van 28 Juli 1860 (Staat8'6lo.d 

o•. 44), terwijl volgens art. 3 van laatstgenoemde 
wet, een Nederlander ingezeten is wanneer hij 
gedurende de laatste achttien maanden zijne woon• 
plaats binnen het Rijk in Europa heeft gehad; 
dat voorts volgens art. 20 der militiewet, hij 
die eerst na het intreden van zijn negentiende 
jaar, doch v66r het volbrengen van zijn twio
tigate, ingereteo wordt, zich, zoodra dit plaats · 
heeft, alsnog ter inschrijving moet aangeven; 

dat mr. D. L. F. DE PAULY op 1 Januari 1883, 
toen zijn zoon A. W. DE PAULY zijn negentiende 
jaar was ingetreden, woonde io N ederfand,ch

Indië eo eerst in Nederland is gekomen op 2 
Juli 1883, zoodat hij eerst op 2 December 1884. 
gedurende achttien maanden zijne woonplaats 
binnen het Rijk in EIIT'opa had i;i:ehad; da.t hij 
cloa, volgens de zooeven vermelde wetsbepalingen 
geen ingezeten was bij den aanvang van het jaar 
1883 en het ook nog niet was toen zijn genoemde 
zoon op 2'l Augustus 1884 zijn twintigste jaar 
volbracht, zoodat uit die wetsbepalingen geene 
verplichting tot inschrijving van dien zoon voor 
de militi& is voortgevloeid ; 

dat de vraaii:, in welken zin de woorden •een 
vreemd land" in het voorlaatste Jid van art. 3 
der wet- van 28 Juli 1850 (Staat1'6lad n°. 44.) 

zijn op te vatten, ten deze ten onrechte een 
pnnt van onderzoek en beslissing bij Gedepul~erde 
Staten van Zuidholland heeft nitgemaakt , omdat 
die wetsbepaling, hoe men de bedoelde woorden 
uitlegge, in het hier behandelde geval toepassing 
mist, aangezien daarbij gesproken wordt van 
,uoortdurend als ingezetenen worden beschouwd" 
en mr. D. L. F. DE PAULY geen ingezeten des 
Rijke ie geweest v66r zijn vertrek uit het Rijk 
in Europa en zijne indiensttreding als burgedijk 
ambtenaar in NederlandlcJ. Oo,t-Indië ; 

dat hij toch is geboren io N ederlandlch-Indië 

io 1824 en tot zijn meerderjarig worden in 184,7 
woonplaats gehad heeft te Batauia, oni.dat zijne 
ouders daar woonden, waarvan de langstlevende 
er in 1860 is overleden; dat hij ook na zijn 
meerderjarig worden niet van woonplaats is ver
anderd; dat hij wel destijds zich sedert verschei
dene jaren in het belang zijner stndiëu in Neder

land bevond , waar hij, na io 1847 tot doctor 
in de beide rechten gepromoveerd te zijn, zijne 
studiën te Delft heeft voortgezet ten einde het 
radicaal van Nederlaodsch-Indieeh ambtenaar eerste 
klasse te verkrijgen , doch dat met zijn werkelijk 
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wonen in eene andere plaats dan Batavia niet 
gepaard ,ring het voornemen om in die andere 
plaatt zijn hoofdverblijf te vestigen, zooals volgens 
art. 75 van het Burgerlijk Wetboek voor ver• 
andering van woonplaats vereischt wordt ; dat hij 
dan ook de bij art. 76 van het Burgerlijk Wet
boek bedoelde verklaring van zoodanig voornemen 
niet heeft afgelegd, terwijl jnist het tegenover
gestelde voornemen, namelijk om te Delft slechts 
tijdelijk te Yerblijven en zoo spoedig m~elük 
naar Indië terug te keeren , was op te maken 
nit de om•t.aod igheid , dat hij te Delft atndeerde 

om het radicaal van Nederlandsch-lndisch amb
tenaar eerste klasse te erlangen, als hoedanig hij 
dan ook in October 1849 naar Indië vertrokken 
is, waar hij tot in 1883 is gebleven ; 

dat dos mr. D. L. P. DE l'.t.ULT, die, voordat 
hij ambtenaar in N1ul,erlanthcA-Indië werd, in 
Nederland alechts tijdelijk verblijf maar geene 
woonplaats had gehad, gedurende den tijd toen 
hij in Indië als ambtenaar woonde, niet voort• 
durend als ingezeten van Nederland beschouwd 
kon worden, daar hij dit nooit geweest ia; 

dat uit de bovenstaande overwegingen volgt, 
dat - zooala Gedeputeerde Staten bij llnone nit• 
spraak, ofschoon op andere gronden, hebben ver
klaard - op het tij&tip bepaald voor de in
achrij vinii; voor de nationale militie geene ver

plichting daartoe op A. W. DK P AULY rustte en 
eene zoodanige verplichting voor hem later even
min ontstaan ia; 

Gezien de wetten van 19 Angnatns 1861 (Staata

blad n•. 72) en van 28 J nli 18ö0 (Staatablad n•.44); 
Hebben goedgevondeu en verstaan, met handha

ving van de bestreden uitspraak van Gedeputeerde 
Staten van Zuidlwlland van 9 September 1890, het 
daartegen door den Commissaris dea Koninga in die 
provincie ingesteld beroep oniregrond te verklaren. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ia belast 
met de uitvoering van dit bealnit, dat in het 
Staat,blad geplaatst en, tegelijk met de in den 
hoofde dezes vermelde voordracht van genoemden 
Minister, in de Ned,erlanlkclie Staatacourant op• 
genomen zal worden. (l) 

'a Gravenhage, den l2den Januari 1891. 
(get) EMMA. 

De Minister valt Binntmlandsche Zaie1t, 
(get.) DE S.t.VOKNI!I LOHJUN. 

(Uitgeg. 21 Ja1t. 11391,) 

(1) Dit bealnit ia 11enomen met afwijking va 
het advies van den Raad van State. 

.:IS Januari 1891. BESLUIT van den Minister 
van Oorlog , betreffende het geneeskundig 
onderzoek van militie- en sch ntterplichtigen. 

De Miniater van Oorlog, 
Het wenschelijk achtende, dat bij het geneea

ituadig onderzoek van militie- en van 1chntter-
11lichtigen, door officieren van gezondheid bij de 
landmacht te bewerkstelligen, zelfs de schijn van 
partijdigheid worde vermeden; 

Heeft goedgevonden, te bepalen, dat vorenbe
doelde officieren van gezondheid in de zittingen 
van den militieraad. van de commislie in art. 15 

der schntterijwet vermeld, of van Gedeputeerde 
Staten, zich hebben te onthouden van een genees• 
kondig onderzoek van personen die hun in bloed
of aanverwantschap, den derden graad ingesloten, 

bestaan. 
{git.) J. W. BEKOANSIUS. 

14 Ja1tuari 1891. BESLUIT, betreffende toepassing 
van art. 26 der gemeentewet op een raadslid, 

tevens geneesheer bel11St met de armenpraktijk 
en met de levering van geneesmiddelen. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1;r EMMA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, door Dr. W. G, 
BBUINSKA te Steenbergen ingesteld t~en een 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
waarbij hij van het lidmaatschap van den raad 
dier gemeente vervallen is verklaard ; 

Oen Raad van State, afd. voor de geschillen 
van beatnnr. gehoord, advies van 17 Uecember 

1890, n°. 83; 
Op de voordracht van den Miniater van Bin

nenlandsche Zaken van 11 Januari 1891, n•. 6660, 
afd. Binnenlandsch Beatnur; 

Overwegende, dat de gemeenteraad van Steen

bergen den 9 Angnstua 1890, Dr. G. W. BBUINSJU, 
op grond van art. 26, 1° lid der gemeentewet, 
met ingang van dien dag, als raadslid heeft ge
schorst, aangezien hij, als belast met de armen
praktijk en levering van geneesmiddelen, onmid

dellijk leveranties aan de gemeente deed, weahal ve 
hij, als gemeenteraadslid, art. 24 der gemeentewet 

had overtreden ; 
dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, aan 

wier oordeel, ingevolge het tweede lid van art. 26 , 
het geval onderworpen was, na onderzoek der 
zaak en verhoor van den geschorste, bij besluit 
van 11 September 1890, Dr. G. W. BBUINSlll 
vervallen hebben verklaard van het lidmaatschap 

van den raad der gemeente Steenbergen, op grond 



15 JANUARI 1891. 13 

dat hij tegen eene bezoldigiop: vao / 400 over 
het tijdvak vao 1 J u)i tot 31 December 1890, 
bad op zich genomen de waarneming der genees-, 
kundige armenpraktijk, waaronder mede begrepen 
was de levering van de DOOllige geneeamiddele11, 
zoodaL ook de leveri11g van geneesmiddelen te~ 
behoeve der gemeente over genoemd tijd vak door 
hem was aangenomen; 

dat IJr. G. W. BllUINSJU. van dit besloit van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in beroep ie 
gekomen eo de vernietiging daarvan heeft verzocht; 

dat blj in hoofdzaak heeft aangevoerd, dat bij 
het laatste lid vao art. 23 der gemeentewet, in 
afwijkioit vao litt. f vao dat artikel, de gelegen
heid is opengesteld \'Oor deo geneeskoodige, belast 
met de armenpraktijk, ofschoon ambtenaar van
wege het gemeeotebestuar aangesteld , om lid te 
zijn vao den gemeenteraad, . eeoe uitzondering, 
die voor het grootste getal p:emeen ten, namelijk 
voor die, waar geeoe apotheek aanwe:rig is, niet· 

zou gelden, iodieo het verstrekken van genees
middelen aao de geneeskundig te behandelen 
armen, door den genees beer, tegen een vast salaris 
met de armenpraktijk belast , oitmaakte het rleel
oemeo aao leveringen teo behoeve der gemeente; 

dat tot de oitoefeniug der geneeskunst volgeoa 
hare geschiedenis eo naar haren aard behoort de 
levering van geneesmiddelen, welke eerst io den 

lateren tijd en voor de grootere gemeenten van de 
ni1.oefeoing der geueeskoost is afgescheiden ; 

dat in ca,11 van leveringen geen sprake kan 

zijn, aangezien hij geen opgaven doet van de ver
strekte medicijnen , waarover ook geen toezicht 
gehouden wordt, dewijl hij eene bepaalde som als 
beloooiog ontvangt, onverschillig of hij veel of 
weinig, kostbare of minder kostbare geneesmiddelen 
aan de lijdere ver1trekt; 

dat wijders niet mag worden aangenomen , dat 
levering van geneesmiddelen van en aan de armen 

gelijk staat met levering ten behoeve der gemeente, 
eo dat bovendien de verstrekking van geoeesmid• 
delen niet bewezen is en deze vooral tegeowoordiit 
niet à priori mag worden aangenomen bij ziekte
behandeling plaats te hebben, daar o. a bij water
geneeskunst, eleetrotherapie, massage, frictie, sug
p:estie enz. geen zooiredaamue medic\inen worden 
aangewend; 

Overwegende, dat appellant ingevolge besluit 
van den gemeenteraad vao Steenbergen van 21 De
cember 1889 over het tijdvak van 1 J oli tot 
31 December 1890 belast is met de uitoefening 
der inwendige geneesknndige armenpraktijk, met 

levering vao geoeesmiudeleo, tegen eene beloooiog 
van f 400 oit de gemeentekas te genieten; 

dat de bevoegdheid tot het leveren van geneet1-
middelen slechts in bepaalde bij de wet omschreven 
l{evallen en dus bij uih:onderiog aao geoeeskon
digen is verleend , zoodat die leverin11: niet kan 
geacht worden uit haren aard in de uitoefening 
der praktijk mede te zijn begrepen; 

dat art. 24, der gemeente~et aao de leden van 
den raad in het algemeen verbiedt het deelnemen 
aan leveringen of aannemingen ten behoeve der 
gemeente, zonder dat daarbij eeoe gelijke nitlon• 
dering als die van het laatste lid van art. 2:1 
wordt gemaakt voor geneeskundigen met de armen

praktijk belast, zoo dat ook aan deze laatsten, 
raadsleden zijnde, elke aanneming teo behoeve 
der gemeente eo dns ook die van geneesmiduelen 
door de duidelijke bewoordingen der wf.t wordt 
verboden; 

dat appellant door tegen eeoe bepaalde beloooiog 
· voor de laatste helft van het jaar op zich te nemen 
de inwendige geneeskunuige armenpraktijk met de 
verplichting om de daarbij noodige geneesmiddelen 
te verstrekken, beeft aangenomen tegen eene ver
goeding bij wijze vao abonnement, in de genoemde 

be10ldiging begrepeu, de geneesmiddelen te leveren, 
voor de door hem in bet genoemde tijdvak te be
handelen armenpatienten benoodigd en daardoor 
midoiellijk heeft deelgenomen aan eene anonemin11: 
ten behoeve der gemeente; 

Gezien de wet van l!9 Juni 1861 (Stao.u6lad 
n°. 85) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van bet bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vao 11 Sep
tember 1890 het daarteii:en door Or. G. W. 
Bau1NSJU. ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 

De Minister van Binoenlandsche Zaken is 
klast met de uitvoering van dit besloit, waar
van afachri~ zal worden gezonden aao den Raad 
van State, Afdeeliug voor de geschillen van bestunr. 

'1 Gravenhage, den l4o Januari 1891. 
(get.) E M M A. 

De Minister van Binnenlanrkc!te Zak~, 
(_get ) DE 8A. VOBNIN LoBKA.N. 

16 Januari 1891. BxstUIT van den Minister van 
Waterstnnt, Haudel en Nijverheid, houdende 
vaMtstelling vao het io art. 2 der wet van 
21 Joni 1881, S. 76, bedoeld letterteeken 
enz. voor vaartuigen, bestemd voor de zee

visscherijen. 
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De Minister nn Waterstaat, Handel en Nij
verheid. 

Gelet op de artikelen 2, 3 , 4 en 5 der wet 
van 21 Juni 1881 (8taaublad n°. 76), houdende 
bepalingen omtrent de zeevischerijen; 

Herzien de beschikkingen van 1 Juli 1882, 
lit. C, 3 Januari 1890, n°. 178 en JO Maart 1890, 
lit. H, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Gezien het bericht van het . College voor de 
zeevisscherijen, dd. 3 Maart 1890, n°. 769; 

Heeft goedgevonden te bepalen : . 
1 °. Het in art. 2 der wet bedoelde letter• 

teeken is voor de verschillende gemeenten achter• 
eenvolgens bepaald als volgt: 

Ameland • . A.L. 
Amsterdam. . A.M. 
Arnemuiden . A.R.M. 
Avenhorn . A.V. 
Bergen•op•Zoom • B.Z . 

Berkhout • B.K.H. 

11lankenham • B.L. 

Blokzijl. • B.L.O. 

Bo,cbkapelle . B.K. 
Bovenkahpel • B.C. 
Breskens. • B.R. 

Brielle . B.I. 

Broek in Waterland. . B.I.W. 

Brouwershaven. . B.H. 

Bruinisse • B.R.U. 

Bunschoten. B.U. 
Clin~e • C.L.N. 

Deventer. . • D.V. 

Doornspijk • • D.S. 

Eenrum. . E.E. 

.Egmond aan Zee • • E.G . 

Elburg • E.B. 

Enkhuizen . • E.H. 

Finsterwolde • F.L. 

Franeker . F.R. 
Gaasterlaud . G.A. 
Gasselte. • G.S. 

Geertruidenberg • G.G 

Genemuiden . G.M. 
Goedereede. .• G.O. 

Grauw . . G.R.A. 
'a Gravendeel . • G.D. 

Groningen • . G.R.O. 

Haamstede. • H.S. 
Harderwijk. . H.K. 
Hardinxveld • H.D. 

Harlingen . H.A. 
Heenvliet . . H.T. 

Helder . . 
Hellevoetsl nis • • 
Hemelnmer Oldephaert en 

wolde. 
Het Bildt • 
Hindeloopen 
Hoofdplaat. 
Hoogeveen. 
Hoogvliet 
Hoorn . 
Huizen • 
Ilpendam 
Kampen. 
Katwijk. 
Klundert 
Kolhorn (Barsingerhorn) 

' Koog aan de Zaan 
Kninre • • 
Landsmeer • 
Leeuwarden 
Lemsterland 
Leens. • • 
Loppersum . 
Maasland 
Maasslois • 
Marken . 
Medemblik. 
Meppel. . 
Middelburg 
Middelharnis 
Monnickendam 
Muiden. • 
Ter Neuzen • 
Nieuwendam • 
Nieuw-Vossemeer • 
Noordwijk . 
Nijkerk. • 
Oosthni1en • 
Oost.laan 
Ouddorp 
Pernis • 
Putten • 
Ransdorp 
Rotterdam . 
de RiJp. • 
Schellinkhont • 
Scheveningen ('s Gravenhage) • 
Schiedam • 
Sneek . • . 
Spaarndam . 
Stavoren 
Stellendam . 

••• H.D. 
. H.V. 

Noord-
• H.L. 
• H.B. 
• H.I. 
• H.P. 
. H.O. 
• H.V.L. 
• H.N. 
• H.Z. 
• I.L. 

• K.P. 
• K.W. 
• K.L. 
• K.H. 
• K:O • 
• K.U. 
• L.M. 
• L.W. 
• LE. 
• L.S. 
• L.P. 
• M.L. 
• M.A. 
• M.K. 
• ME. 
• M.P. 
• M.G. 
. M.D. 
• M.O. 

• M.U. 
. N.Z. 
. N.l. 
• N.V. 
• N.W. 
• N.K. 
• O.B. 
. o.z. 
. o.o. 
• P.R. 
• P.U: 
• R.D . 
• R.O. 
• R.P. 
• S.H. 
• S.C.H. 
• S.D.M . 
• S.N.E. 
• S.P. 
• S.T • 
• S.L . 
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Terschelling . T.S. 
Texel . T.X. 
Tholen • T.H. 
Urk. • U.K. 
Veen . v. 
Veere • V.E. 
Vlaardi~gen • V.L. 
Vlieland • V.L.L . 
Vlissin~en • • V.L.I. 
Volendam (Edam) V.D. 
Vollen hoven V.N. 
Wervershoof . W.F. 
W estdongeradeel • . W.L. 
Wieringen . W.R. 
Wieringerwaard . W.R.W. 
Wildervank • W.V. 
W illeitlltad .W.M. 
W onseradeel W.O.N. 
Workum . W.K. 
Wijdenes • W.D.N. 
Yerseke. . Y.E. 
IJ maiden (Velzen) • IJ.M. 
Zaandam • Z.A. 
Zandvoort . z.v. 
Zoutkamp (ffirom) • . Z.K. 
Zuidwolde • . Z.D. 
Zwaluwe • Z.L. 
Zwartewaal. • Z.W. 
Zwartslnia . . z.s. 
2°. Het letterteeken en nommer van het schip 

worden gesteld ter wedenijde van den boeg, 8 à 
10 centimeter onder het potdeksel, of laat de 
kleine inhoud van liet schip geen genoegzame 
roiwte onder het potdeksel over, zooveel hooa;er 
als zal blijken noodig te zijn. 

Jle letterteekens en nommers, geschilderd in · 
witte olieverf op een zwarten grond, hebben voor 
schepen van vijftien ton en meer eene hoogte van 
46 en eene dikte van 6 centimeter, voor schepen 
van minder dan vijftien ton eene hoogte van 26 
en eene dikte van 4 centimeter. 

Dezelfde letterteekeus en nommers moeten even

zeer in olieverf geschilderd worden aan weerszijden 
van het grootzP.il van het vaartuig, onmiddellijk 
boven den hoogsten rifband, en op zoodanige 
wijze dat zij .zeer zichtbaar zijn ; zij worden op 
witte zeilen in Z1Darte verf geschilderd, op zwarte 
zeilen in witte verf en op zeilen eener tusschen
liggende tint in 1Ditte of zwarte verf, naar gelang 
de burgemeester der gemeente waar het vaartuig 
tehuis behoort, zulke het meest doeltrefl'eud zal 
oordeelen. 

De letters en nommers op de zeilen voorkomende 
zijn één-derde langer en één-d~rde dikker dan de 
letters en nommera van den boeg. 

'aGravènhage, den 16 Januari 1891. 

Voor den Minister, 

DeSecretaria-G8fflfraal, (get.) DE BoscH K:KKPER. 

16 Januari 1891. M1ss1vE van den Minister van 
Jn~titie aan de Commissarissen des Konings 
in de provinciën, betreffende het dragen van 
wapenen door onbezoldigde rijksveldwaobtere. 

Meermalen beeft zich de vraag voorgedaan, of 
onbezoldigde rijksveldwacbtPrs, met het oog op 
de wet van Il Mei 1890 (Staatahlad no. 81) ver
gnnning behoeven tot het dragen van een revolver. 

Die vraag werd steeds door mij bevestigend be
antwoord. Krachtens art. 22 hunner instrnctie 
zijn die beambten bevoegd, met eène karabijn of 
met pistolen in het veld te komen, en voor wat 
deze wapenen betreft , vallen zij m. i. onder de 
uiuondering van art. 3, aanhef der wet van den 
9 Mei 1890 (Staatahtad n•. 111). Deze wet noemt 
nochtans pistolen en revolvers afzonderlijk, zoodat 

. te baren opzichte de laatste soort van wapenen 
niet onder de eerste bn begrepen worden. Even
min kan art. 3 , n°. 2 dier wet op onbezoldigde 
-rijks.-eldwacbters toepasselijk worden geacht voor 
wat revolvers betreft, omdat zoodanige wapenen 
niet behooren tot de uitrnsting van die politie
oeambten. 

Tot het door hen dragen van eene revolver 
wordt derhalve, met het oog op de wet tegen 
het dragen van wapenen, Uwe bij genoemd artikel 
der instructie bedoelde vergunning vereischt, welke 

echter m. i. niet behoeft te bestaan in eene machti
ging, bedoeld in art. 3, n•. 9 der aangehaalde wet. 

Die vergnnoing immers wordt afgegeven inge
volge de door den Minister van Justitie oitge• 
vaardigde instructie en derhalve is zij een voor
schrift, gegeven van wege het hoofd van het 
departement van algemeen bestuur, waaronder de 
werkkring van onbezoldigde rijksveldwachters be
hoort, krachtens welk voorschrift deze het wapen 
bij zich mogen hebben. 

Ook in dat geval geldt dus art. 3 aanhef der 
wet tegen het dragen van wapenen. 

De MiniJster van Ju,titie, 
(!Jet.) RuYS VAN B!!ER~NBB.OBK. 

;1:9 Januari 1891. BESLlTIT-, bepalende de plaat• 
sing in het Staat1fJ!ad van '1e op 27 Decem-
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her 1890 te Parij1 tuBBChen Nederl,atul, Bel
gië en Franlt:rijl; gealofen telegraafovereen
komst. S 26. 

IN Nu.K Va.N H. M. WILHELMINA, KNZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 

Gezien de op 27 December 1890 te PariJ1, 
tnBBchen Neder!,and, België en Franl:rijlt: gesloten 
telegraafovereenkomst, waarvan de inbond eu rle 
vertaling luiden als volgt : 

VEBT.A.LING. 

0 V E R E E N K O M S T. 

De Regeering van Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden, de Regeering van Zijne Majesteit 
den Koning der Belgen en de Regeering van de 
Franeche Republiek , de telegraphische betrekkin
gen tnsschen Nederland en Frankrijk weoschende 
te bevorderen en gebruik makende van de bevoegd
heid , welke haar is toeitekend bij artikel 17 der 
Internationale Telegraafovereenkomst, den 22sten 
.Tnli 1875 te St. Petersburg onderteekend, zijn 
omtrent de navolgende bepalingen overeengekomen: 

Art. 1. De seiokesten der gewone telegrammen 
tuBBChen Nederland en Frankrijk worden eenvor
mig bepa11ld op zestien eentimen (fr. 0.16) per 
woord, zonder dat de prijs van het telegram lager 
kan zijn dan een frank (fr. 1). 

2. Van het bovenvermeld bedrag van zestien 
centimen (fr. 0.16) zal het deel no Nederland 
vijf en een halve centimen (fr. 0.065), dat van 
België drie centimen (fr. 0.03), dat van Frankrijk 
zeven en een halve centimen (fr. 0.076) bedragen. 

Bij gevolg zal het gezamenlijk bedrag der ont
vangsten, voortvloeiende oit het 1''ransch-Neder• 
landsch verkeer, tnBBChen de drie adminiatratiën 
wordèn verdeeld iu verhouding van 'ó!/ 1 • voor 
Nederland, van 3/16 voor België en van 7 ½/ 10 

voor Frankrijk. 
3. De bdministratiëo der overeenkomende Staten 

zijn vrij voor de afrekeningen, hetzij in onder
ling overleg vast,(estelde gemiddelden, hetzij elke 
andere regeling vast te stellen. 

4. Elke der betrokken administratiën behoudt 
de bevoegdheid om, in den vorm welken zij goed
vindt, de seiokosten vastgesteld bij het voorafgaand 
artikel, te heffen, benevens het recht om volgens 
de eischen der mant van het land van oorsprong 
het totale bedrag der voor elk telegram venchnl
digde seinkosten af te ronden. 

5. De telegrammen, welke langs andere wegen 
dan die over België mochten worden verzonden, 

hetzij op laat van de administratie van het land 
van oorsprong, hetzij op verzoek der afzenden, 
worden io alle opzichten volgens de bepalingen 
van het internationaal telo,graafreglemeot behandeld. 

6. De voorafgaande bepaliogeo zijn van toepas
aing op de telegrammen, uitgewisseld tuBBchen 
Nederland eeoerzijda en Algerië eo Toois ander
zijds , langs den weg der in Frankrijk landende 

kabels. 
F..chter moet voor deze telegrammen een ver

ho~ bedrag van tien centimen (fr. 0.10) per 
woord worden geheven , nitalaitend ten behoeve 
van Frankrijk voor de overzeesche verbinding. 

7 . De bepalingen der telegraafovereenkolllllt van 
St. Petersburg eo van het i oteroatiooaal telegraaf
reglement zijn van toepassing op het verkeer toa
schen Nederland en Frankrijk ten aanzi8f. van alle 
onderwerpen die niet bij de voorafgaande artikelen 

geregeld zijn. 
8. De tegenwoordige overeenkomst, welke die 

van 30 Maart 1880 vervaagt, zal in werking 
treden op den dRjZ', waaromtrent door de Hooge 
contracteerende Partijen zal worden overeengekomen, 
doch oiterlijk op l Joli 1891. 

9. De tegenwoordige overeenkomst zal van kracht 
blijven tot na heniening door de eerstvolgende 
telegraafconferentie van het reglement van Parijs. 

Ter oorkonde waarvan de oudergeteekeoden , te 
weten: de Buitengewone Gezant en Gevolmachtigde 
Minister van Hare Majesteit de Koningin der 
N ederlaaden bij de Regeering der Fransche Repu
bliek, de Bniteogewone Gezant en Gevolmachtigde 
Minister van Zijne Majesteit den Koning der Bel
gen bij de Regeeriog der Fraosche Republiek en 
de Minister van Buitenlaodsche Zaken der Franeche 
Repnbliek, tot dat einde behoorlijk gemachtigd, 
deze overeenkomst hebben opgemaakt en van den 
afdn1k hunner zegels voorzien. 

Gedaan in drievoud te Parij,, den 27sten De-

cember 1890. 

A. DE 8TUER8. 

BRIJEN. 

A. RIBOT. 

Op de voordracht van den Minister van Boiten
laodache Zaken, dd. 16 Jaonari 1~91 , n°. 895, 
Algemeen Secretariaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan de bekend
making der bovenstaande overeenkomst, met de 
vertaling, te bevelen door plaataiog van dit besloit 
in het Staall/Jl,atl. 

De Ministen, Hoofden der Departementen van 
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Algemeen Bestuur worden belast, ieder voor zoo• 
veel hem betreft, met de uitvoering der bepa
lingen, in voorschreven overeenkomst vervat . 

's Gravenhage, den 19den Januari 1891. 

(.get.) EMMA. 

De Minister van Bnitenlandac!ie Zaken, 

(.get.) H ARTSEN. 

(Uitgeg. 27 Jan. 1891.) 

22 Janvari 181ll. BESLUIT, houdende schorsing. 
tot 1 April van het beslnit van den raad 
der ,emeente Cr,eoorden , van 27 Decem
ber 1890, waarbij H. HAKBERG tot ont
vanger dier gemeente is benoemd. S. 27. 

23 Ja'Wlla'fi 1891. BESLUIT, tot het toekennen 
van vrijdom van den accijns voor zont, ten 
behoeve van stoffenverwerijen. S. 28. 

IN N.AA.H V.AN H. M. WILHELMINA , ENZ. 
WJJ EMMA. ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Fi
nanciën, van den 31 December 1890, n•. 81, 
Invoerrechten en Accijnr.en; 

Den Raad van State gehoord (ad vies van 
13 Januari 1891, n°. 42); 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 
Minister, van den 19 Januari 1891, n•. 82, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien art. 31 der wet van 21 Angnstns 1822 
(Staattólad 11°. 36) en art. 50 der wet van 
26 April 1852 (Staattólad n•. 93) ; 

Hebben besloten en besluiten: 
Vrijdom van den accijns toe te kennen voor 

het zont, benoodigd in stoffen-ververijen, en zulks 
op den ·voet van het re11:lement, vastgesteld. bij 
Koninklijk besluit van 10 Jnni 1825 (Staataólad 

n•. 52), en onder de voorzieninp;en tegen mis
bruik die door den Minister van Financiën worden 
noodig geoordeeld. 

De Minister voornoemd is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staataólad 

zal worden 11eplaatat , en waarvan afschrift zal 
worden gezo~den aan den Raad van State. 

'a Gravenhage, den 23sten Januari 1891. 

(.get.) EMMA. 

De Mini&ter van Financiën , 
(.get.) GODIN DE BEA.Ul!'0RT. 

(Uitgeg. 27 Jan. 1891.) 

1891. 

26 Januari 1891. BESLUIT, houdende verhoo• 
ging van he' maximum-bedr~ der post•. 
wiasela iu het verkeer tnsschen Nederland en 
de koloniën in Tf'eat-lnàië. S. 29. 

IN N.AAK V.AN H. M. WILHELMINA ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de gemeensrhappelijke voordracht van de 
Ministers van Koloniën en van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, van 20 December 1890, litt. A•, 
n•. 41, en van 23 December 1890, n•. 108, af
deeling Posterijen; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
13 Januari 18_91 , n°. 44); 

Gezien het nader rapport van de voornoemde 
Ministers, van 17 Januari 1891, litt. A•, n•. 80, 
en van 21 Januari 1891, n°. 187, afdeeling 
Posterijen ; 

Overwegende, dat het wenscbelijk ia het maxi
mum-bedrag der geldsommen, die door middel 
van postwissels tusschen het Rijk en zijne koloniën 
in Weat-Indië kunnen worden over11:emaakt, te' 
verboogen ; 

En lettende op artikel 3 van de reglemen 
op het beleid der Regeering in de koloniën Surl, 
name en Curaçao, vastgesteld bij de wetten van 
81 Mei 1861> (Netkrlandac!i Staattólad n00• 66 
en 66); 

Hebben goedgevonden eu verstaan : 

Art. 1. Met wijziging van § § l en 2 van art. 2 
van het Koninklijk besluit van 4 November 1887 , 
.n°. 17 (Nederlandacl, Staattólad 1887 , no. l 76• 
Surinaamaclt Gouvernementsólad 1888, n•. 2 n 

,Ouraça<Mcli Publicatieblad 1887, n°. 21), worik 
het maximum-bedrag der postwi•sels, alsmede het 
bedrag dat iu de acht dagen, door denzelfden 
-afzender aan denzelfden geadresseerde per post
wissel nit Nederland naar de koloniën Surittame 

en Curaçao of nit de koloniën Suriname en 
Curaçao naar Nederland kan worden overgemaakt, 
verhoogd van f 150 tot f 260. 

2. Dit besluit treedt in werking, voor zooveel 
de verzendingen uit Nederland naar ff'eat-I11àië 
betreft, op ·den dag , door den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid te bepalen, 
en ten aamien van de verzendingen nit Weat• 

Indië naar Nederland, op den dag, door de 
. Gouverneurs van Suriname en van Curaçao respec· 
ti.evelijk vaat te stellen. 

De Ministers van Koloniën en van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid zijn belaat met de nitvoe-

2 
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rio!{ van dit besluit, dat in het Staatablad en 
in de Staaf.tcourant zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden !{elonden aan den Raad 
van Statt. 

'•Gravenhage, den 26sten Januari 1891. 

(get .) E M M A.. 

JJe Minuter oan Kol.onürt, C!Jet.) MACKAY. 

ne Min. 11an TYaterataat, Handel en Nijverheid, 
(get.) H;A V>:LAAR. 

(Uitgeg. ó Felw. 1891.) 

16 Februari 1891. BESLUIT, houdeude bepa
lingen nopens het afgeven van attestatiën de 
vita. S. 30. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1;r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Finan
ciën, dd•. 2 Februari 1891, n°. 4,4,, Generale 

1Thesaurie; 
' van Binuenlandsche Zaken, dd•. 10 Febraari 

91, n•. 633, Binasnlandscb beatuar ; en 
van Koloniën, dd•. 12 Febraari 18111 , litt. E, 

n°. 118; 
Overwegende, dat het wenschelijk is de be

staande bepalingen nopens het afgeven van attes
tatiën de vita te herzien ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Art. 1. De attestatiën de vita, benoodigd 

1voor de ontvangst van pensioenen, wachtgelden, 

ementen, onderstanden, lijfrenten, toelagen 
'Van broeders der orde van den N ederlandschen 
Leeaw en soldijen van ridden der Militaire 
Willemsorde worden uitgegeven door den burge
meester van de gemeente alwaar de belangheb
bende met der woon gevestigd is. In gemeenten 
van meer dan 20,000 inwoners kan de burge
meester, behoudens goedkeuring van den Minister 
van Financiën, het onderteekenen en het afgeven 
van deze stokken, zoomede het waarmerken der 
betrekkelijke qnitantiën, ook opdragen aan den 
gemeent.e-secretaris en aau een o~ meer ambte
naren der gemeente-secretarie. 

2. De attestatiën de vita . worden opgemaakt 
Yolgens door den Minister van Financiën of door 
den Minister van Koloniën V88tgestelde modellen. 

Formulieren dier atteatatiën _worden op de ga
meente-secretariën beschikbaar gesteld. 

3. Ue gemeentebesturen honden een règistw 

L A.û,A ,_. - i:::;; "' I •~ 

aan van de in artikel 1 bedoelde personen die 
in hunne gemeente met der woon gevestigd zijn. 

Dit register bevat hnnne namen en voornamen, 
den datum waarop zij geboren of gedoopt zijn en 
het bedrag van het pensioen, wachtgeld, enz. 

Bij de inschrijving in het register wordt de 

akte van geboorte of doop van den belangheb
bende vertoond , benevens voor zooveel betreft de 
gepensionneerden ten laste van de N ederlandsche 
Staatsbegrooting en van het W ednwenfonds voor 
bnrgerlijke ambtenaren, de akte van inschrijving 
van bet pensioen. 

Meerderjarige gepensiouneerden, ambtenaren op 
wachti!eld enz. , zoomede zij die bevoegd zijn de 

. aan anderen toebehoorende pensioenen, wacht
gelden enz. in ontvangst te nemen , zullen in dit 
register hunne handteekening stellen. 

Ingeval zij niet schrijven kannen, wordt dit 
in het register aanget.eekend . 
. 4. De bargemeesters en de door hen ingevolge 

artikel 1 tot het afgeven en onderteekenen der 
attestatiën de vita aangewezen gemeent.e-ambte
naren zallen de attestatiën de vita niet afgeven 
dan na zich door de verklaring van een of meer 

getaigen, door de persoonlijke verschijning van 
den gepensionneerde of door andere gep88te 

middelen overtuigd te hebben, dat de in de attes
tatie genoemde personeu in leven zijn en dat de 

quitantiën voor het pensioen, waohtgeld enz. door 
rechthebbenden persoonlijk van handteekening of 

bandmerk zijn voorzien ·l 
5. Bij overlijden van een binnen de gemeente 

wonenden gepensionneerde , ambtenaar op wacht
geln enz., geeft het gemeentebestuar , onder bij
voeging van een uittreksel uit het register vau 
overlijden , daarvan kennis aan den Commissaris 
des Konin!l9 der betrokken provincie. 

De Commissarissen des Konings zenden aan het 
eind van iedere maand de bij hen ingekomen 
akten met een verzamelstaat aan het Departement 
of de administratie , door welke de in artikel 1 
vermelde vorderingen worden betaalbaar gBBteld. 

6. Uit besluit treedt in werking op den laten 
April 1891. 

Met dat tijdstip zijn alle vroeg;re bepalingen 
omtrent het afgeven van attestatiën de vita ver• 
vallen, met nitzondering van het Koninklijk be
sluit van l O J annari 1888, n•. 2 (Staau
blad n•. :1). 

De Ministers van Financiën, van Binnenlandache 
Zaken en van Kolonién zijn bel88t met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staaübl,atl 

/:. . ~J ~- itt 2 .rt ,,, ~ 
/ ,,,,- , 
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zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemeene rekenkamer. 

'a Gravenhage, den 16den Februari 1891. 

(git.) EMMA. 
De Hinuter van Financiën, 

{911t.) GODIN DIi lil!AUYORT. 

De Hinuter van Binnenlantlac"8 Zaie,o, 
(get.) DE SAVORNIN LOBMAN. 

De M i,-Uter van Koloniën, (gat .) MACKAY. 

(Uitgeg. 26 Fe!Jr. 1891.) 

16 Fe/Jruari 1891. BllSLUIT, waarbij, met ver

nietiging van de beslissing van Gedeputeerde 

Staten van Zeeland, van 6 September 1890, 
goedkeoriog wordt onthouden aao het besluit 

van den raad der gemeente Zaamûag, vau 

11 Juli 1890, betreffende het verhuren van 

lokalen der openbare school in den Grooten 
H uiBBenspolder aan de vereeniging voor Chris• 
telijk schoolonderwijs te Zaamalag. S. 31. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wu EMMA, KNZ. 

Beachi kkende op het door den raad der 11:e• 

meente Zaamalag ingestelde beroep tegen eene 
bealiBBing van Gedepnteerde Staten van Zeeland, 
van 6 September 1890, atrekkende tot het niet 

verleenen vao goedkeoring op een raadsbesluit 

van 11 Juli bevorens, n°. li; 
Den Raad van State, afdeeling voor de ge

schillen van bestonr ~ehoord (advies van 17 De
cember 1890, n•. 84); 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandache Zaken, van 12 Febr11ari 1891, 

n°. 6616, afdeeling Binnenlandsch beetunr; 

Overwegende, dat bij zijn bovenbedoeld besluit 
de raad der gemeente Zaamalog aan de vereeni
ging voor Christelijk schoolonderwijs aldaar, voor 

eene jaarlijkache h11orsom van f 60 en voor on
bepaalde11 tijd, heeft verhuurd de beide znide

lijke achter elkander gelegen lokalen der open• 

bare echool in den Grooten Huieeenspolder, tot 
het verstrekken van bijzonder onderwijs, met be

paling o a. dat die vereeniging het kosteloos ge
broik van echoolmeubelen hebben zal, dat het 

onderbood der verhnurde lokalen voor rekening 
der gemeente zal blijven en dat de gemeente 

wijzigingen io het gebouw zal aanbrengen ; 

dat Gedeputeerde Staten hebben geweigerd dat 

raadsbesluit 11:oed te keuren , op grond dat ten 

aanzien dier lokalen niet gehandeld was gelijk 

voorgeschreven is in het eerste lid van art. 230 

der Gemeentewet en met mededeeliog dat , wan-

neer aan dat voorschrift was voldaan, het raade

' bealuit om andere redenen niet zon worden goed
gekeurd; 

dat echter art. l!30, lste lid der Gemeentewet 
niet voorschrijft, dat ook bij verhoring een af. 
110nderlijk raadsbesluit tot onttrekking van de zaak 
aan den open baren dienst de rechtshandeling moet 
voorafgaan; 

dat daa dat wet.eartikel hiel" niet van toepaa

aing kon zijn en de wet m geen 11nder artikel 
den gemeenteraad verplicht tot eene voorafgaande 

verklarin11: als door Gedeputeerde Staten i9 verlangd; 

dat derhalve op den aangevoerden grond Gede
pnteerde Staten de gevraagde goedkeuring niet 

hadden mogen weigeren; 

dat alsnu te beoordeelen is of het raadsbesluit 

overigena voor goedkeuring vatbaar is ; 
dat het 3de lid van art. 3 der wet op het 

lager onderwijs bepaalt, dat aan bijzondere acholen 

van wege de gemeente geene geldelijke bijdragen 

of eenige andere ondersteuning middellijk of onmid
dellijk mogen worden toegekend, dan in de gel 
vallen in die wet genoemd ; 

dat dit wetsvoorschrift, ook blijkens de geschie

denis der wet, geenazina bedoelt elke haodeli · 

van wege de gemeente , waarbij eene bijzondere 

echool wordt gebaat, te verbiede~ , doch alleen 

eene zoodauige middellijke of onmiddellijke onder

atenning der bijzondere school van wege de ge
meente wraakt, waardoor het bijzonder onderwijl 
eenigermate ten laste der gemeente zou komen ; 

dat dit laatste niet het geval is voor zooveel 

het bedrag van den hnnrprije voor de schoollokalep 

betreft, daar niet blijkt en ook niet aannem~ 

ie, dat tot een hooger bedrag dan / 60 de aclfflbL. 
lokalen, deel uitmakende van een bij de gemeente 
in gebruik zijnd geboow, hadden kunnen worde11 

verhoord ; . 

dat echter de andere hierboven vermelde voor

waarden der h uor aan de gemeente financi.eele 
_ lasten ten behoeve van het bijzonder onderwijs 

opleg11:en; 

dat hier geen geval aanwezig is waarin de wet 

dit bij nitzondering toestaat; 
dat mitsdien bovenvermeld raadsbesluit strijdt 

met art. 3 der wet op het lager onderwijs; 
Gezien de wet van 29 Juni 1851 (Staat,blad 

n°. !16) en de wet tot regeling vim het lager 

onderwijs, van 17 Aogostus 1878 (Staat16latl 
uo. 127), laatstelijk gewijzigd bij die van 8 De
cember 1889 (Staatablaà n•. 176); 

Hebben goedgevonden en verstaan, met ,er
l!* 
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nietiging van de bestreden beslissing van Gedepu
teerde Staten van Zeeland, Onze goedkeuring te 
onthouden aan bovenvermeld besluit van den raad 
der gemeente Zaa11U'4g, wegens strijd met art. 8 
van de wet op het lager Ofderwijs. 

De Minister van Binuenlandsche Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staat,blad zal geplaatst en tegelijk met de in hoofde 

dezes genoemde voordracht van den voornoemdeu 
Minister in de Netlerlantkclie Staaûcourant zal 
worden opgenomen, en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State, afdeeliog 
voor de geschillen van bestuur. (1) 

's Gravenhage, den l6den Febrnari 18111. 

(.get.) E MM A. 

De Mini.t~ van Binnenlanihclie Zal:lffl, 
(get.) DE SAVOBNIN LoHJliN. 

(Uitgeg. 25 Febr. 18111.) 

111 Februari 18111. WBT, tot aanvulling van 

het e,r1te hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 18110. S. a2. 

1Bij deze wet wordt tnsschen arl. 1 en art. 2 

ingevoegd het volgende art. lbi.t : Inkomen der 

Koningin-Weduwe, f ló,616.43. 

Hierdoor wordt het totaal vnn dit hoofdstuk 

gebracht op / 665,616.43. 

19 Februari 1891. WET, tot regeling van het 
jaarlijksch inkomen der Koningin uit 's Lands 

Kas. S. 33. 
lll N.U.lll VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1.r EMMA, l!NZ ..•.... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, 

ingevolge artikel 24 der Grondwet, het jai,;lijksch 
inkomen nit 's Lands Kas, dat de Koning, be
halve het inkomen uit de domeinen in genoemd 
artikel vermeld, geniet, bij elke troonsbeklimming 
door de wet behoort vastgesteld te worden; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Eenig artil:el. 

Het jaarlijksch inkomen uit 's Lands Kas, dat 

Onze geliefde Dochter WJLHELKINA HELENA 

PAULINE MABIA, K0ttiHgirt der Netlerlantlert. 
behalve het inkomen nit de domeinen, in artikel 2, 

der Grondwet vermeld, 11edarende Hare regeering 

geniet, wordt vastgesteld op eeue som van z t· 

liO'Mlerd duûlffld gulden. 
Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven te 's Graven~e. den 19den Febru
ari 1891. 

(get.) EMMA. 
De Mini.tter van Kowniiin, tijdelijl: I' oorzitter 

van den Raad van MiniJter1, 
(get.) MACKAY. 

(Uitgeg. 2ö Febr. 1891.) 

20 Februari 1891. Wt:T, tot vaststelling van het tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1891. S. 84r. 

Bij deze wet wordt het Ilde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitii:aven voor het dienstjaar 

lQl, betreffende de Hooge Oollege1 van Staat en liet Kabinet de, K0tting1, vastgesteld zooals 
hierna verkort volgt: 

1 e Afd.: De Staten-Generaal . 

2• • De Raad van State . 

De Algemeene Rekenkamer 

De Kanselarij der beide Orden 
Het Kabinet des Konings . 

Pènsioenen, wachtgelden , gratificatiën 
ringen van den Ministerraad 

Onvoorziene nitgaven 

en kosten voor de vergade-

I 346,235.-
101,310.-

115,660.-

14,950.-

32,890.-

38,482.-

5,000.-

f 654,527-

20 Februari 1891. WET , tot vaststelling van het derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjur 1891. S. 35. 

Bij deze wet wordt het lllde hoofdstuk der begrooting van Staatsaitgaven voor het dienstjaar 

1891 , betreffende het Departeme1tt van Buitenlantkclie Zal:e1t, vastp:esteld zooals hierna verkort volgt : 

(1) Dit beslnit is genomen met afwijking van het advies van den Raad van State. 
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1 • Afd. : Kosten van het Departement • . . • . 
2° Kosten van bnitenlandsche zendingen en consulaten . 
8° Verschillende uitgaven • • . . • 
4• Pensioenen , wachtgelden en t~n. • 
6• Onvoorziene nitl(aven • 

I 

21 

79,740.-
609,560.-
26,700.-
27,812.-
10,000.-

f 753,302.-

20 FgfJruari 1891. WxT, verkllll'ende het algemeen nut der onteigening van eigendommen, noodig 
voor den aanleg van eene straat van het ontmoetingspunt van de P' 011imatraat en Stad11oudera• 
iade naar de Pieter Corneluzoon Hoofûtraat te À11Utertlam. S. 36. l 

20 Februari 1891. WET, verklarende het algemeen not der onteigening van ei{1:endommen, noodig 
voor de uitbreiding van de algemeene begraafplaats te Yeentlam. S. 87. 

20 Februari 1891. WET, tot vaststelling van het oiertle hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1891. S 88. 

Bij de:oo wet wordt het IV de hoofdstnk der begrooting van Staatsnitgaven voor het dienstjaar 
1891, betreffende het Departement 11an Jmtitie, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1 • Afd. : Kosten van het Departement • • . • • • • . • . • . . . / 14o4,960.-
2• Kosten van de rechterlijke macht. . • . • . • . . . • • . • l,61>8,686.-
8• • Kosten van het Hoog Militair Gerechtshof en de auditiën in de militaire 

arrondissementen • • • • . • • . • • . . . • • • • • 
4• • Gerechtskost.en • • • • • . • . • • • . . . • • • • • • 

61,300.-
306,000.-
620,600.-
916,971.-
600,071.-
671,807.-
239,880.-

6° Kosten van algemeene of Rijkspolitie en in zake van jacht en visschetjj • 
6• Kost.en der gevangenissen en Rijksopvoedingsgestichten • • • 
7• Gebonwen, daaronder niet begrepen de Rijkswerkinrichtingen . 
8• Kosten der Rijkswerkinrichtingen • • . 
Il• Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën enz. 

10• Verschillende uitgaven • • • • • . • 36,SOO.-
lQe • a. Kost.en van uitvoering van de wet, houdende voorbereidende maat-

regelen tot het verkrijgen van de noodige kennis van feiten en toe
standen ter beoordeeling in hoeverre aanvnlling van de sociale wet
geving vereischt wordt 62,000.-

60,000.-' ll • Onvoorziene uitgaven • • • . 

20 Februari 1891. WE"?, houdende machtiging 
op de Algemeene Rekenkamer tot verevening 
van niet in uit.gaaf aangenomen wachtgelden. 
S. 89. 

Bij deze wet wordt de Algemeene Rekenkamer 
gemachtigd tot verevening van het reeds uitbe
taalde en verder nit te betalen wachtgeld bij Ko
ninklijk beslnit van 8 Maart 1890, n°. 29, tot weder
opzeggens toe verleend aan J. B. V .&RKl!IRl!l, als 
commies bij de opgebe,en strafgevan~enis nabij 
Leiden, tot een bedrag van f 668 '• jaars, en 
aan H. W. WlllilANS, als magazijnmeester bij 
de opgeheven strafgevangenis nabij /,nde,a, tot 
een bedrag van / 460 's jaan. 

f 6,266,964.-

20 F,IJmari 1891. WET, houdeude goedkeuring 
van het ontwerp-decreet der Regeering van 
Egypte tot wijziging van de artikelen 8 , 4, 
ó en 16 van het Reglement op de organi
satie der Gemengde Rechtspraak daar te lande. 
s. 40. 

Bijl. ilawi. 2• Kamer 1890/91, n°. 108, 1--4. 
Hand. id. 1890/91, IJ!atk. 816. 
Hand. 1 • Kamer 1890/91, hladz. 14,9, Hi2. 

IN NAAM VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr:s EMMA, ENZ ••••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

door den waarnemenden Politieken .Agent en Consul• 
Geueraal dl!l' N,tlerlatfden in Egypte op S Sep-
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tember 1890 overgellRan is tot aanneming namens 
de Nederlandsche Regeering van het nevens deze 
wet in afschrift [levoegd ontwerp-decreet der Re
geerintt van Egyp/11 tot wijsigin~ van de artikelen 3 , 
4 , li en 16 van het Reglement op de organisatie 
der Gemengde Rechtspraak daar te lande; 

Gelet op het tweede lid van artikel 1i9 der 
Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad vun State enz. 
Art. I. De aanneming, namen• de N ederlandsche 

Regeering door den waarnemenden Politieken Ap;ent 
en Consul -Generaal . der Nederlanden in Egypte, 
'fan het ontwerp-decreet der Egyptische Regeering 
tot wijziging van de artikelen 3, 4, li en 16 van 
het Reglement op de organisatie der Gemengde 
Rechtspraak in ~pte wordt goedgekeurd. 

ll. Deze wet verbindt met den dag harer afkon• 
diging. 

Lasten en bevelen , enz. 

Gegeven te 's Gravenhage , den 20sten Febru
ari 1891. 

EMMA. 

De M.i,,iater oan .Buitenlandacke Zaken, 
(.g11t.) HUTIIEN. 

De Miniater oan Ju,titie, 
(./Jet.) RU!JS VAN BEERENBROEK. 

(Uitgeg. 19 Maart 1891.) 

A"fSCHB.!FT. 

PROJET. 

Nous, Khédive d'Emte; 
Vn Ie Réglement d'Oip.nisation Jndiciaire pour 

les procès mixtes en Egypte ; 
A.vec l'assentiment des Puissances qui ont adhéré 

à la Réforme J ndiciaire; 
Snr la proposition de Notre Ministre de la 

Jnstice et !'avis conforme de Notre conseil des 
Ministres; 

DECR11lTONS: 

Art. 1. Les article~ 3, 4, li et 16 do Ré(lle
ment d'Organisation Jndiciaire ponr lee procès 
mixtes en Eicy-pte sont modifiéa comme il euit: 

Art. 8. Il 1 aura à Alenudrie one Cour d'appel 
oomposée de trN11 magistrate , quatre indigènes 
et _, étrangers, dont hnit llpp&rtiendront chacu 
à la nationalité d'Ûnè des Pniasances ci-aprèl'! 
Allemagne, Antriche-Hongrie, France, Etats-Unill 

Amériqoe, Grande-Hretagne, Gr~ce, Italie et 
Russie. 

Le netJtM1ne appa-,tiendra à l,a natwnalité tle 
l'UIIQ tl.ei PuiRatfCU mioante, , Belgiqw, Da1111-
mark, Elpll{/1111, Pay1-Bu, Portugal et Srwlll 
et N0111~g11. 

Il ,era toutefoia loiai!Jle au Gouoernement Egyp• 
tien de 110mmer un ci1tquwme Conaeiller ittàig~. 

L'on des magistrats étrangers préaidera soos Ie 
titre de Vice-Président et sera déeigné de la même 
manière que les Vice-Présidents des tribunaux. 

Lea Arrêts de la Conr d'appel seront rendns 
par hnit magistrate, doot cinq étrangere et trois 
indigènes. 

Art. 4. Le nombre des magistrate de la Cour 
d'appel et des Tribnnanx pourra être aagment6, 
si la Cour en sittnale la nécessité ponr Ie besoin 
do service, sans altérer la proportion fixée entre 
j ngee ind igènes et étrangers. 

En attendant, dans Ie cas d'absence ou d'em
pêchement de plueienrs jnges à la fois de la Cour 
d'appel on du même Tribunal, Ie Préaident de la 
Cour ponrra les faire snppléer, s'il s'agit de jnges 
étrangers, par leors Collègnee des an tres Tribn
naux ou par lea magistrats étrangers de la Cour 
d'appel. Loreq ne l'nn des magistrate de la Cour 

· sera ainsi délégn6 à intervenir aux aodiences d'nn 
des Tribonanx, il en aura la Préaidenn. 

En aucun cai , il 11e pourra !/ aooir à la Cour, 
mime à titre temporaire, deuz conaeiller1 appar• 
tenant à la mdme natitmalité. 

1.'outefoi,, la Cour comptant actuellement deuz 
c<J111eiller1 de la 111/fmd natwnalité, cette tlernière 
diapoaition n'aura d'ejfet, en c11 qui le8 coneerne, 
que le jour ou celui de cea C011aeiller1 qui 1iige 
à titre per1/JIIQI ce81era 188 jonctiona. 

Art. li. La nomination et Ie choix des J uges 
appartiendront an Gouvernement Egyptien; mais• 
ponr être rassnré lni-même snr les garanties qne 

· présenteropt les personnes dont il fera choix, il 
e'adreesera officieusement aux Ministre& de la 
Jnstice à l'étranger et n'en(l&gera que les per
sonnee mnnies de l'acqniescement et de l'antori
sation de leur Gouvernement. 

1.'outejoia, en ce qui. ooncerne le neuoièiM con-
1eiller prirN par r artiele 3, il ,era 110111111i par 
le Gouvl/fflement Egyptien mr la pr01)08itüm de 

la Cour qui aura a lui préaenter u11 candidat 
clwin pa1"111i le, Juge1 de première inatance appar• 
tena11t tl l,a natümalité tle l' IJlll1 de, Puwanc• 
ci-apru: Belgique, Danemark, Elp111Jne, Pay1-Bt11, 
Portugal et ~tle et Noro~e. 
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411 CtU ou ls magutJrat prop<J81 ne 1erait pq 
agréé par te Gouoernsment, la Cour aura .¼ tut 
préaenter un nouoeau eandiàat. 

Art. 16. Lee languea judiciaires employées de
vant les tribunaox pour lee plaidoiriea et la rédae• 
tion dea actes et eentencee aout: l'arabe, fanglai,, 
Ie fmnçais et l'italien. 

2. Notre Ministre de la Justice est ehargé de, 
l'e:técution du préaent décret. 

20 Fi6ruari 1891. WET, ho11dende goedkeuring 
der op 5 Juli 1890 te Brwsel door de 

weder,;ijdsche gevolmachtigden onderteekende 

overeenkomst betreffende de oprichting eener 

internationale vereeniging tot uitgave der 
douane-tarieven. S. 41. 

hr NAAX nl!I H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1;r EMMA Elf".t. • • • • • • doen te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de op 5 Juli 1890 te Bru,sel door de weder
zijdache gevolmachtigden onderteekeude overeen

komst betreffende de oprichting eeuer internationale 

vereenigiug tot uitgave der douane-tarieven, aan 

het Rijk geldelijke verplichtingen oplegt; 
Gelet op artikel 59 der Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State enz. 

Emig artikel. 

De nevens der.e wet in afdruk gevoegde, den 

!>den Juli 1890 te Brotllel door de gevolmachtigden 

van Ned8rlantl en zijne koloniën, de Árgmtijn-
1clze Republiek, Oo,tmrijk-Hongarije, Belgi~. Boli
via, Clzili, den Onaflzankelijke,, Congo,taat, de 

Republiek Co,ta Rica, Denemarfen en zijne kolo

niën, ,<ipaffj, en zijne koloniën, de Y ,reenigde 
Staten oa1t Amerika, Frankrijk en zijne koloniën, 

Groot-Brittannië en verschillende Engelsche kolo
niën, Brit,clz-Intlië, de Canada,clte Staten, de 

.koloniën van -,Ye1t-Àu1tralië, van de Kaap de 
Goede Hoop, van Natal, van Nieuw Z11id-lfTalli8, 
van Nieuw-Zeeland, van Quei,,uland, van Ta,
manië, van New_ -FOfffldland en van Y ictoria, 
Gri8kenland, Guatemala, de Republiek Haïti, 
Italië en zijne koloniën, Me:rico, Nicara_qua, 
Paraguay, Pwu, Portugal en zijne koloniën, 

BU111811Ü, Rualand, Saloador, het KoninkrijkSiam, 

Zwit,ierlanà , 'l'urlrije, Urug114Y en Y enezuela 
onderteekende overeenkomst betreffende de op
riehtï.,: eener internationale vereeniging tot uit• 

gave der douane-tarieven, het reglement tot uit-

voering dier overeenkomst en het proces-verbaal 
van onderteekening, worden goed!(ekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 'e Gravenhage, den 20sten Febru

ari 1891. 
(.get.) EMMA. 

De Minister van B11itenlantuclie Zakm, 
(gef.) liARTSEN. 

De Min. van Water,t4at, Handel en Nijoerlieià, 
{.get.) HA Vl!:LU B.. 

De Min. oan Financiën, {.gt!t.) GODIN Dl!: BEAUPO&T. 

De Minilter oan Koloniën, (.get.) MA.011.u. 

(Uitgeg. 2 April 1891.) 

CON VEN'l'ION concernant la création d'un, 
Union Internationale pour la publication 
de, tarif, douanier, enlre la RépubliqU4 
.Jrgentine , l'Autriclze-Hongrie, la Belgifu,, 
la Bolioie, Ze CAili, l'État Indépmdam 
tlt1 Oortgo, la Répu!Jlique de Co,ta-Biea, 
le Danemark et ,e, Colonie1, r&pag11e et 
m Cownie,, te, Étaû- Unu tC Amtirique, 
la Jilrance el ae, Colonie1 , la Grande• 
Bretagne et dioeru, Coloniu anglaue,, 
flnde Britannique, le Dominion du Ca
nada, les r olonie, de l' Awtralie de r Ouut, 
du Oa,p de Bonne-E,pérance, de Natal, 
de la Nouvelle-Galle, du Sud, de la 
Nouvelfe -Zélande . de Queensland, de Tai
manie, de Terre-:N81JDe et de Yictoria, 
la Grèce, le Guatemala, la Répu/Jliqu6 
de Haïti, r !talie et ,e, Colonie,, le 
Me:rigue, lt, Nicaragua, Ie Parag1wy, z" 
Pay1-Ba1 et l,ur, Colonu,, le Pérou, la 
Portugal et ae, Coloniel, la Roumani8, 
la RU8sie, le Saloador, Ie lloyaume de 
Siam , la SuiMe , la 'l'urquie, f Ur11guay· 
et Ie r 8nezuela. 

Les so11ssignés, d11ment autorisés, oot, soos 

réeerve d 'ap1,robation, arrêté la Convention aui

vante: 
Article 1. Il est formé entre les pays ci-dessns 

énumérés et to11s les pays qui, dans la suite, 
adhéreront à la préeeote Convention, one asso
ciation sous Ie titre de , Union internationale ponr 

la pnblication des Tarifs douaniers". 
2. Le hut de l'Unien est de publier, à frais 

commune, et de faire connaitre, aussi prompte
ment et aossi exactement que possible, les Tarifä 

douaniers des divers États do globe et les modi
ftcstions que ces tarifs BDbiront dans la suite. 

3. A cette fio, il sera créé à Bruxelles nn 
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Bureau international chargé de la treduction e 
de la publication de ces Tarifs ainsi que de( 
dispositions législatives ou adrMnistratives qui "f 

apporteront des modificatious. 
4. Cette publication ae fera dans nn recueil 

intitulé: "Bolletin internation~l des douanes (Organe 
de l'Union internationale pour la publication des 
Tarifs douaniers)". 
· On adoptera à eet effet les langues commer

ciales lea plns usitées. 
5. Le personnel du Bureau international sera 

nommé 1iar les soins du Ministèrc des Affaires 
Étrangères de Belgique, qui fera les avances de 
fonds nécessaires et veillera à la marche regulière 
de l'Institution. 

6. Uans la ('()rrespondance adressée par Ie 
Bureau international aux Goaveroements adhérents 
on fera usege de la lanr,:ue française. 

7 . Un rapport sur les travaux et la gestion 
financière du Bureau international sera adressé 
chaque anuée aux Gouvernements adhérents. 

8. Le budget annuel des dépenaes dn Bureau 
international est flxé au chifîre maximum de 
126,000 francs. 

E11 outre, un capita! de 60,000 francs sera 
mis, la première année, à la dispositiou dn 
Ministre des Affair~ Étrangères de Belgiqne pour 
les frais d'installatiou du Bnreaa. 

Les Étata et Colonies qni uaeraient nltérienre
ment de la faculté d'adhésiop, prévne à l'article 14 
anront à payer leur quote-part de cette somme 
de 60,000 francs, sur la base de répartition ftxée 
par l'article 9. 

Lea ttats et Colonies qni se retireraient de 
l'Union à l'expiration da premier terme de aept 
annécs perdront leur droit de copropriété dans Ie 
fonds common. 

En cas de liquidation, Ie fouds commau sera 
partagé entre les États et Colonies de l'Union, 
d'après la base de répartition flxée par l'article 9. , 

9. En vue de déterminer équitablement la part 

contributive des États contractante, ceux-ci sont 
répartis, à raison de l'im portance de leur com
merce respecfü, en aix class.lil intervenant chacune 
dans la proportion d'nn certain nombre d'unitéa, 
savoir: 

!re classe. Pays dont Ie commerce se monte 
régulièrement à plus de 4 milliards de francs: 
65 11nitéa. 

2• clll886. Pays dont Ie commerce se monte 
régulièrement de 2 à 4, mil\iards de francs: 

40 unités. 

3• c)aBBe. Pays dont Ie commerre se monte 
régnlièremeut de 600 millions à 2 milliards de 
francs : 25 nnités. 

4,• classe. Pays doot Ie commerce se monte 
régulièrement de 100 à 600 millioos de francs: 
20 nnitéa. 

6• classe. Pays dont Ie commerce se monte 
régolièrement de 60 à 100 millions de francs: 
16 unités. 

6• claBBe. Pays dont Ie commerce est régn
lièrement inférienr à 50 millions de francs: 
6 unitM. 

10. Pour les pays dont la laogue ne sera pas 
employée par Ie Bureau internatiotJal, les chiffres 
ci-dessns seront respectivement diminués des deux 
cinqnièmes. lis seront donc réduits: 

Ponr la 1111 classe 
• 2• 
• 8• 

• •• 
" 5e 
• 6• 

à 33 unitéa. 
• 24, 

• 16 
• 12 
• 9 

• 8 

11. Le total de la dépense annuelle, divisé 
par la somme des unités attribuées aux différents 
Étata contractant&, eo exécution des dispositions 
qui précèdent, donnera ftmité de dlpe,ue. Il 
soflira de multiplier celle-ci par Ie nombre d'unitéa 
assigné à chacnn de ces États ponr connaître Ie 
montant de sa contribution dans les frais du 
Bureau international. 

12. A l'effet de mettre l'lndtitution à même 
de rédiger Ie Bulleti,i inter11ational de, douat1111 

aussi exactement que p088ible, les Parti es contrac
tantes lui enverront, directement et sans retard , 
deux exemplaire&: 

a) de leur loi donanière et de leur tarif douanier, 
mis soigneusement à jour; 

b) de toutes les dispositions qni y apporteront 
dans la suite des modifications; 

c) des circnlaires et instrnctions qoe les dit& 
Gouveroements adresseront à leun boreaox de 
douane, concernant l'application do tarif oo la 
classitication des marchandiaes, et qni pen vent 
être rendues publiques; 

d) de leors traités de commerce, conventions 
internationales et lois intérieures qni ont un mp-. 
port direct avec les tarifs douaniers en vigneur. 

13. Un règlement d'exécution ayant la même 
force obligatoire q ne la presente Convention déter
-minera Ie mode de publication do Bulletm de 
l'Union et tont ce qui est relatif au budget dn 
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Bureau international et à l'organisation intériea-., 
do service. 

14. Les Étata et Colonies qui n'oot point pq 
part à la pr6seote Convention seront admis à 
accéder ult6rienrement. 

L'acceBBion sera notifiée par écrit au Goovern«t• 
ment beige qui la fera connaître à toos les aotre, 
Gonvernements contractants. L'acceBBion emportera 
de plein droit adhésion à to ntes les claoses et 
admi88Îon à toos les avantages ~tipolés dans la 
présente Con vention. 

15. La pr6sente Convention sera mise à exé
cntion Ie Ier avril 1891 et elle restera en vigoeor 
pendant sept ans. 

Si, douze mois avant l'e:i:piratiou des sept 
premières ann6es, la présente Convention n'a paa 
été dénoncée, l' U"ïo,a subsistera pendant on 
nou veao terme de sept années et ainsi de suite , 
de sept en sept ans. 

La déoonciation sera adreBBée an Gouvernement 
beige. Elle n'anra d'eifet qn'à l'égard du pay& 
qni l'anra faite, la Convention restant e:i:6cn
toire poor les autrea pays de l' U"ïo,a. 

Les Gouvernement& poorrout introduire dans la 
présente Convention, de common accord et en 
tont tem ps, Je, améliorations qui seraient j ngéee 
utiles 011 nécessaires. 

En foi de quoi, les soussigoés oot aigné la 
préseote Coovenlion et y oot appos6 leur cachet. 

Fait à Brn:i:elles , Ie 6 juillet mil buit cent 
quatre-vingt-di:i:. 

Pour la RépuliliqU11 Àrgemine, Carlos Calvo y 
Capdevila. 

Pour l'.4utric"8-Hongm , Eperjesy. 
Pour la BelgÜJUII , Lambermont; Léon Bieboyck; 

Kebers. 
Pour la lloliuu, Joaqnin Caso. 
Pour la Cnüi, N. Peiia Vicuiia. 
Pour r État Indéplfflàant du <Jo,,go, Edm. van 

Eetvelde. 
Pour la République de C'oata-Rica, Manuel 

M. de Peralta. 
Pour le Da1temar/r et 1e1 Cow,ûe,, Schack de 

Brockdorif. 
Pour f E,pagflll et ae, Colotiiu, J. G. de Ab"llëra. 
Pour Ie, Étau- Uflia tl' .4.mérique, Edwin H. Ter

rell. 
Pour la France et ,e, (,olotiie,, A. Bourée. 
Pour la Graflàe-BretagM et /Üperae, Colotiie, 

aff9laiae1, Martin Gosaelin; A.E. Bateman. 
Pour l' l•de BritaflnÏ(Jue, Martin Goaselin; 

A. E. Bateman. 

Pour le Dominion du Ganatla, Charles Topper. 
Pot1r l' .J.uatralie de l' Oue,t, 
Pour la Cap de Bonne-E,pérarJCe, Martin 

Gosselin; A. E. Bateman. 
Pour Nu.tal, Martin GoBSelin, A. E. Bateman. 
Pour la Nouvelle-Galle, du Suil, Saul Samuel. 
Pour la Nouvelle -Zi lande, Francis Dillon Bell. 
Pour le Queenalantl, • 
Pour la Taamanie , Martin GoSBelin ; A. E. Bate

man. 
Pour Terre-Neuue, Martin Gosselin; A.E. Bate-

man. 
Pour Yictoria, Graham Berry. 
Pour la Grèce, P. Mulle. 
Pour le Guatemala, Ale:i:is Capouillet. 
Pour la RépublÏ(Jne de Haïti, G. de Deken. 
Pour l'Italie et ,e, Cotonie,, J. de Renzia. 
Pour le Mezique, Edm. van den Wyngaert. 
Pour le Nicaragua, . 
Pour le Paraguay, Henri Oostendorp. 
Pour le, Pay,-Baa et leur, Coloniea, H . Testa; 

L. E. Uytteohooven. 
Pour le Pérou, Joaqnin Lemoine. 
Pour lt, Portugal et ,e, Colotiie,, Henriqne 

de Macedo Pereira Continho; Aogoeto 
Uesar Febreira de Mesquita. 

Pour la Ro11manie, J. Vacareaco. 
Pour la Buaaie, G. Kamensky. 
Pour Ie Salvador, Emili Eloy. 
Pour le lloyau'lll8 tl,e Siam, Frederick Verney. 
Pour la Suiaae, E. Paccand. 
Pour la Turguie, Et. Carathéodory. 
Pou,· fUroguay, F. Susviela Guarch. 
Pour le Y enezuela, Luis Lopes Mendez. 

REGLEMENT D'EXÉCUTION de la con
Ptmtum inatituaflt tm Bureau internatiOflal 
pour la pu/Jlicatio,a de, tari/1 douanier,. 

( Àrticle 13 du la Oom,tmtion.) 

Article 1. Le Bulletin iflternational de, douaMa 
aern poblié en cinq langues, savoir: en Allemand, 
en Anglais, en Espagnol, en Français et en Italieu. 

2. Chaque État faiaant partie de l'Uniou a la 
faculté de faire traduire et de publier à aes frais 
toot on partie du Bulleti" dans telle langoe qo'il 
trouve nli{e, poorvo que ce ne soit pas !'one 
des langoes adoptées par Ie Bureau international. 

Cbacun des États de l'Union aura de même Ie 

droit de faire reproduire de simplea e:i:traita de 
tarifa ou , e:i:ception nellemen t , des partiea d n B11lle
tt1t, soit dans on organe officie! local , aoi\ da11B 
lel document& parlementaires. 
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Il est entendu d'ailleurs qne chaque État reste 
libre comme par le puaé de publier dans la 
langue originale on en tradoation toos les tarifs 
douaniers," ponrvu qoe Ie texte publié ne soit pas 
!'oeuvre même du Borean interoational. 

3. Le Bureau international s'engage à apporter 

lee plus grands soins dans la traduction des lois 
de douane et des publications offlcielles interpré
tati ves de ces lois, mais il est entendn que les 

Gouve!nementa intéressés n'aaaument pas de reapon
aabilité qnant à l'emctitude de ces traductions et 
qn'en ca• de oonteal.aLion Ie texte original sera 

leor seul guide. 
Un a vertissemeut dans ce sens sera imprimé en 

note caractères gras au bas de la première page 

de chaq ne li v raison. 
4. Le format du Bull8tin sera déterminé par 

Ie Bureau. 

5. Chaq11e Gouvernement fera connaître en 

qnelle langue , parmi celles adoptées par Ie Bureau 

international, il désire recevoir les exemplaires do 

Bulletin, qui représenteront sa part d'interven
tion dans les frais de l'Inatitntiou. 

Un Gouvernement pourra prendre nn certain 
nombre d'exemplaires en one langue et Ie restant 

en d'aotres langues. 
6. Le Bureau international nepeut fournir d'abon

nements qu'aux Gouvernements des pays faisant 

partie de f Uniott. 
7. Le montant de la contribntion proportion

nelle de chaqne État lni est rendn en abonnements 

an Bulletin de fUaiora, calcnltla au prix de 

ló francs chacnn. 
8. Les dépenses aont calcnlées approximativement 

comme soit: 
a) Traitements du fonctionnaires et em ployéa 

dn Bureau international, y compria on supplément 

de traitement de 16 p(,'t. • . fr. 7 ó,000 
l,) .Fraia d'impression et d'envoi dn 

Bulletin de l' Uniott • • • • • • • 80,000 

11) Location et entretien do local 
afl'ecté au Bureau international, chauf-

fage, éclairage, fornitures, frais du 

bureau, etc. 

Total 

, 20,000 

fr. 126,000 

9. Le Ministre des Affaires Étrangères de 
Belitiqne est chargé de prendre les mesures néces
saires ponr l'or~nisation et Ie fonctionnement du 
Bureau international, en restant dans les limite,. 

tracées par la Convention et par Ie présent Règle

ment. 

10. Le chef du Bureau intern•tional est autoriae, 
111>0• l'approbation du Ministre des Affaires Étran-

eres de Belgiqoe, à reporter sor l'exercioe en 
coora les sommes, non employées de l'exereice 
écoulé. Ces sommes aerviront, les cas échéant, 

à constituer un fonds de résene destiné à parer 
a.u:r dépenses imprérnes. La dite réserve ne ponrre., 
e-n aucnn cas, dépasser 26,000 francs. Le sur
plus permettra éventuellement d'abaisser Ie prix 

de !'abonnement ao Bulletin, sans accroisaement 
ao nombre d'exemplaires garanti par les États 

_ oontractauta ; eet excédent ponrra servir anasi à 

couvrir les frais qo'occasionoerait l'adjonction d'une 
nouvelle langue de tradnction à celles énumérées 
à l'article 1. 

Cette dernière mesure ne ponrra se réaliaer 
qo'avec rassentiment nnanime des État et Colo
nies faisanl partie de l' Uniora. 

Fait à Bruxellea, Ie ó jnillet mil hnit cent 

qnatre-vingt-di:i:; pour être annexé à la Conven• 

tion en date de ce joor. 

(Hier 110kjt gelijke onderteekening au l>oven.) 

PROCtS-VERBAL de ,ignature. 

Les délégués soussignés, réunis ce jonr à l'effet 

de procéder à la signature de la Convention et 

do Rè1dement concernant l'institution d'one Union 

internationale pour la publication des tarifs dooa• 

niers, ont échangé les déclarations sui vantes: 

1°. Eo ce qui concerne la classification des 

paya de l'Unioo ao point de me de leur part 
coutributive aox frais du Boreau international 

(art. Il, 10 et 11 de la Convention): 
Les déléguée déclarent q oe, poor ton te la dorée 

de la Convention, les pays adhéreots seront rangée 

dans les classes soivantes et aoront à intervenir 

respectivement dans la proportion do nombre 

d'nnités indiqoé ei-après. 

Prl!'lllière clu1e. 

Angleterre et ses colonies non spéeiale• 
ment dénomméea ei-après . 

Belgique • 
Étata-Uni.s d'Amériqoe .. 

France et sos colonies • . 
Pays-Bae et !eon colonies 

Rosaito. 

Deuzième clu,e. 

Antriche-Hongrie 

Espagne et ses coloniea 

Inde Britanniqoe • 
ltalie et ses colonies . 

55 unitéa. 
66 

• 66 

• 6ó 

• 33 
. 33 

• 24 unitée. 

• 4,0 
• 4,0 
• 4,() 
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Troüième claa,e. 
Argentine (Répnbliqne). 
Brésil • • 
Canada. 
Danemark et aes colonies. 
Nonvelle-Galles do Snd 
Portugal et ses colonies 
Snisse • 
Torqnie 
Viot.oria 

Quatrième cltuld. 
Cap de Bonne-Espérance • 
Chili 
Colombie 
Égypte. 
Éqnatenr 
Grèce 
Japon . 

:Meriqne 
Novelle-Zelande • 
Perse 
Queensland 
Ronmanie. 
Urngoay • 
Venezuela. 

Bollive. 
Costa-Rica. 
Guatemala. 
Haïti 
Natal 
Péron 
Serbie 
Siam 

linquième cla11e. 

Snd-Africaine (Républiqne) 

SiziMn, cla81e. 
Anstralie de l'Onest • • 
Dominicaine (Républiqne) • 
État Indépendant do Congo . 
Honduras (Républiq ne). 
Nicaragua . 
Paragn8J 
Salvador • 
Tasmanie 
Terre-Nenve 

• 26 nnités. 
• 16 
• 26 
• 16 • 

211 
• 16 
• 26 
• 16 
• 26 

• 20 nnités. 
• 20 

• 20 
• 12 
. 20 
. 12 
• 12 
• 20 
• 20 
• 12 
• 20 ll 

• 12 
• 20 
• 20 • 

. 16 unités. 
• 16 
• 111 
• 111 
• 111 

111 
Il 
Il 
Il 

6 nnités. 
6 

8 
6 

6 ll 

6 • 

6 • 

6 
6 

Quant ani: ehill'res des cotisations q oi ont figuré 
dans Ie tableau de répartition des frais, arrêté 
Ie 26 février 18110, ils sont reprodaits ei-après 
à titre de re111eigMm111tt, la contributioo de ehaqne 
État oe poovant &tre déterminée d'one façon ab
solnment précise qoe loraque t.outes es adhéeione 

seroot deveooes déftoitives. Il est eoteodu toute• 
fois qu'en aueoo cas ces ehift'res ne ponrront subir 
de majoration pendant la durée de la Convention. 

Premim-1 cla11e. 
Sommo Contro-v&leur 

à en 
payer. abonnemonts. 

Angleterre et ses eolonies non 
apéoialement dénommées ei-
après • 6833 466 

Belgiqne • 6833 466 
État-Unis d'Amériqoe. 
France et ses eolonies • 
Pays- Bas et lenra eolonies 

6833 466 
6833 466 
4100 274 

Russie . 4100 
Deuzième claa,e. 

Aotriehe-Hongrie 21182 
Eepagne et ses colonies 41170 
Inde Britanniqne 41170 
Italie et ses colonies 41170 

. Troiaième claa,e . 
Argentine (République) 8106 
Brésil • 1863 
Canada 3106 
Danemark et ses rolonies. 1863 
Nonvelle-Galles do Snd 8106 
Portngal et ses eolonies 1863 
Suisse . 3106 
Tnrqnie 1863 
V ict.oria 31 06 

Quatrihne claaae . 
Cap de Bonne-Espéranee . 2486 
Chili • 2486 
Colombie • 
Égypte 
Équateur . 
Grèce . 
Japon. 
Meriqne 
Noovelle-Zélande 
Perse 
Queensland 
Roumanie. 
Urngnay . 
Venezuela. 

2485 
1491 
24811 
1491 
1491 
2485 
2485 
1491 
2486 
14111 
2486 
2485 

Bolivie. 
Costa-Rica 
Guatemala 
Haïti 
Natal . 
Péron . 

Cinquième claa,a. 
1863 
1863 
1863 
1868 
1863 
1863 

274 

11111 
332 
332 
332 

207 
124 
207 
124 
207 
124 
207 
124 
207 

166 
166 
166 
100 
166 
100 
100 
166 
166 
100 
166 
100 
166 
166 

124 
124 
124 
124 
124 
124 
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Somme Contre-valear 
il en 

payer. abonnements. 
Serbie . . 1118 76 
Siam 1118 76 
Sud-Africaine (Répnbliqne) 1118 76 

Sizièma cla81e. 
Anetralie de l'Onest 621 42 
Dominicaine (Répnblique). 621 42 
État Judépendant du Congo. 372 26 
Honduras (Repnbliqne) 621 42 
Nicaragua. 621 42 
Paraguay. 621 42 
Salvador • 621 -12 
'faemanie . 621 42 
Terre-Neuve. 621 42 

2°. En ce qui conceme Ie paiement des coti
eatioue écbéant anx partiea contractantes : 

Les délégués déclarent qn'il s'eft'ectnera à Brux-

elles dans Ie courant du premier trimestre de 
chaqne exeroice et en monnaiea ayant cours légal 
en Belgiqne. 

8°. En ce qoi concerne la miee à exécntion de 
· 1a Convention, fixée an Ier avril 1891: 

Les délégués déclarent qn'elle sera précédée , 
si posaible, d' one notificatiou ,l'adhésion définitive 
de la parl des Gouvernements intéressés; que, 
néanmoins, cette formalité n'est pas indispensable 
et que l'on maintiendra snr la liete dea adhérents 
les pays signataires de la présente Con vention qoi, 
à la da,e du lor BYIV 18111, n'aoraient pas exprimé 
formellement l'intention de se retirer. 

En foi de q noi, les délégués reapectifs out eigné 
· Ie présent procès-verbal. 

Fait à Bruxelles, Ie 6 j nillet mil hnit cent 
qoatre-vingt-dix. 

(Hier r,olgt gelijke oflllert,eeltening all &n,1111.) 

21 Feltruari 1891. WET, tot vaststelling van het flijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1891. S. 42. 

Bii deze wet wordt het Vde hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgnven voor het dienstjaar 
1891, betreffende het Departtl'lllfflt 11an BinnenZanàaclie Zalm, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l• Afd. :• Kosten van het llepartement. Át't. 1-4 . . . . . . . . . f 161,047.-
2• • a. Kosten van het bestuur der provinciën : 
Árt. Il- 8. Noordbrabant 

9-12. Gelderland . 
• 18-16. Zuidholland • 
• 17-21. Noordholland 
• 22-26. Zeeland • 
• 26-29. Utrecht . 
• 80-33. 1<'riesland • 
• 34.-37. Overijssel. 
• 38-41. Groningen 
• 42-4,6. Drenthe • 
• 46-49. Limburg • 

IJ. Armwezen. .Art. 60-62 
c. Verdere uitgaven betrekkelijk 

.Art. 63-61 .. .. . 
het binnenlandsch bestuur • 

3° Afd. : Nationale militie en schutterijen. .Art. 62--64 
4° • Medische politie. bt. 65-85. 
5e , Onderwijs. 

Hooger <>11àenoij1 • 
.Art. 86-89. Rijke-Universiteit te Leiden . 

90-92. Rijks- Universiteit te Utrecht . 
98-95. Rijks-Universiteit te Groningen 

Y erdere uitgaum ~etreld:elijk liet Aooger ondmoij, . 
.J.rt. 96. Uitgaven voor den dienat der Rijks-Universiteiten, niet 

/ 62,200.-
• 69,900.-
• 78,64.0.-
• 78,816.-
• 62,144.-
• 61,460.
• 100,196.30 
• 81,646.
,, 66,800.-
• 46,000.-
• 67,870.
• 189,800.-

• 40,660.-

/ 724,830.
, 445,516.
• 819,675.-

976,019.30 
65,250.

• . 614,639.-

Transporteere • • • / 1,489,920.- f 1,816,966.30 
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Per transport fl,489,920. - f l ,8ló,966.80 
begrepen in de artt. 86 tot en met 111,, van zoodanigen aard als, 
volgens beslissing van den Minister van Binnenlandsche Zaken, tot 
en met het jaar 1878 gekweten zijn uit de opgeheven fondsen, be
doeld bij art. ll8 der wet van 28 April 1876 (Staaublatl n°. 102). • 

Àrt. 97 . Kosten der opleiding van leeraren voor het Hervormd 
kerkgenootschap vanwe11;e dat genootschap . 

Àrt. 98 . Kweekscholen _ der godgeleerdheid voor de Evangelisch
Lutherschen en Remonstranten, mitsgadera kosten van opleiding van 
stndenten bij de Hersteld-Evangeliscb-Lntherschen • • • • 

.J.rt. 99. Seminariën voor het Roomsch-Katholiek kerkgenootschap · • 
l 00. Toelagen voor en verdere nitgaven in verband met 

godgeleerd en godsdienstonderwijs voor de Israëlietiscbe kerkgenoot
schappen. • 

.J.rt. 101. Kosten der gouden eerepenniogen Yoor bekroonde 
prijsvragen, uitgeschreven door de Rijke-Universiteiten. 

Art. l 02. Beurzen voor studeerenden aan iostelli nge~ voor 
hooger onderwijs • • • • • 

Àrl. 108. Beurs ter begeving van den heer van Warmond en 
uitkeering aan dezen voor de armen dier gemeente, ten gevolge 
van destijds aan de hoogeschool te Leiden gekomen goederen , die 
later zijn te gelde gemaskt 

.J.rt. 104,. Jaarwedde van een inspecteur der gymouia 
1011. Reis- , verblijf- en bureelkosteo van den inspecteur 

der gymnasia 
Àrt. 106. Subsidiëo aan gemeenten ten behoeve van bare gym

nasia en pro-gym oasia • . 
.J.rt. 107. Reis- en verblijfkosten, vacatiegelden eu verdere uit

gaven der gecommitteerden en der commissie, bedoeld in artt. 11 
en 12 der wet van 28 April 1876 (Staatsblad n•. 102) • 

Mirklel/J«ar onderwijs. 
Àrl. 108. Jaarwedden van twee inspectenra van het middelbasr 

80,075.-

10,000.-
18,680.-

19,600.-

1,000.-

14,400.-

890.-
S,500.-

700.-

285,000.-

8,000.-

onderwijs 7 ,000.-
.J.rt. 109. Reis- , verblijf- en bnreelkosten van de iospecteura 

van het middelbasr onderwijs • 1,600.-
Àrl. 110. · J aarweddeu, toelagen en beloooingeo der hoogleerareo, 

leerareo, beambten en bedienden bij de Polytechnische school • • • 118,825.-
.J.rt. lll. Aanbouw en onderbood van gebouwen, voor en licht, 

hulpmiddelen voor het onderwijs, lokaalbehoeften , kleeding der 
bedienden, reis- en verblijfkosten, personeele hulp , schrijftoonen en 
verdere uitgaven ten behoeve der Polytechnische school • 88,125.-

.Jrt. 112. Jaarwedden, verloftraktementen, toelagen en beloo• 
ningen der leeraren, beambtem en bedienden bij de . Rijks hoogere 
bnrgerscbolen • • 422,280.-

.J.rt . 118. Aankoop van grond en gebouwen, hnnr en lasten 
van gebouwen, aanbouw en onderhoud van gebouwen , voor en licht, 
hnlpmiddelen voor het onderwijs , lokaslbehoeften, reis- en verblijf
kosten, personeele hulp, schrijftoonen, en verdere uitgaven ten be-
hoeve der Rijke hoogere burgerscholen • 67,000.-

.J.rt. 114. Jaarwedden , toelagen en belooningen der leeraren, 

Transporteere • /2,482,946.- f 1,815,965.80 
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Per *ransport . • • /2,482,946.- / 1,8lö,966.80 
beambten en bedienden bij de Rijkslandbonwechool en toelage aan 
den heer K. W. VA.K GoBKOM, tot vergoeding van koeten, door 
hem te maken tot het geven van onderwijs aan die school • • • • 

Árt. 116. Koeten en enbsidiën voor stichting, uitbreiding, aan
bouw, onderhoud, bnor en lasten van gebouwen, onderhoud en 
aankoop van meubelen, vuur en licht, aanvulling en uitbreiding 
der verzamelingen en hulpmiddelen voor het onderwijs, reis. en 
verblijfkosten ; personeele hulp en schrijfloonen , administratieve, 
huishoudelijke en verdere uit.gaven ten behoeve der Rijkslandboowachool • 

Árt. 116. Sobsidiën en toelll(ten voor inrichtingen van middel-

60,950.-

29,786.-

baar onderwijs. . , • • • • • 241,760.-
Á.rt. 117. Snbsidiën en toelagen voor inrichtingen van onderwijl 

in land- en tuinbouw en voor het opleiden van laudbouwonderwijzera. • 
Á.rt. 118. Jaarwedden van drie landbouwleerareo • • • 

119. Reis-, 'ferblijf- en boreelkoslen der landbonwleerareu. • 
120. Snbsidien aan scholen voor zeevaartkundig onderwijs. • 

• 121. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 
van de commissiën tot het afnemen der eindexamens voor de hoogere 
burgerscholen, de l~ndbonwscholen en de Polytechnische school, 
benevens verdere kosten van die examens • 

Árt. 122. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 
van de commissiën tot het examineeren van hen, die eene akte 
van bekwaamheid voor het middelbaar onderwUs, eene der akten 
van bekwaamheid, vermeld in art. 65 of eene akte van bekwaam-
heid voor het handteekenen, vermeld in art. 666i., der wet tot 
regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 
8 December 1889 (Staaûólaà n°. 176), wenschen te ontvangen, 
benevens verdere kosten van die examens. 

Lager ondmoi,j1. 

Árl. 128. Jaarwedden van drie inspecteurs van het lager onderwijs • 
124. Reis-, verblijf• en boreelkosten der inspecleun van 

het lager onderwijs • • • • • • 
.Jr6. 126. Jaarwedden van de districts-schoolopzieners • 

• 126. Reis-, verblijf- en bureelkosten van de districts:school-

29,800.-
7,600.-
9,100.-

80,000.-

81,000.-

87,000.-

10,600.-

2,700.-
62,600.-

opzieners • 18,600.-
Árt. 127. Reis-, verblijf- en boreelkosten van de arroudiBBe• 

ments-schoolopzieners of abonnement deswege. 
Árt. 128. Kosten der vergaderingen van de ambtenaren, aan wie 

bij art. 67 der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk 
gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staaûblad n°. 175), het 
toezicht op het lager onderwijs is opged~eu. . • . • • • 

Árl. 129. Jaarwedden, toelagen en beloooingen der onderwijzers 
en bedienden bij de Rijkskweekscholen ter opleiding van onderwijzers 
en bij de daaraan verbonden leerscholen en jaarwedde van den 
concierge, belast met de bewaking van het geboo w der opgeheven 
Rijkskweekschool te Nijmegen. 

.Jrt. 180. Toelagen voor huisvesting en verpleging van kweeke
lingen, opgeleid bij de Rijkskweekscholen • 

Tran.sporteere 

• 66,000.-

• 100.-

• 178,846.-

• 114,060.-

f 8,895,026.- f 1,816,966.80 
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Per tran•port • f3,39ó,026.- f l,8l ó,9óó.30 
bt. 131. Aankoop en stichting van gebouwen; huur en onder

houd • van gebouwen; voor en licht; hulpmiddelen voor het onder
wijs; lokaalbehoeften; personeele hulp en schrijfloonen; het gebruik 
maken van bad- en zweminrichtingen en ver.tere uit,:aven ten be
hoeve der Rijkskweekscholen en daaraan nrbonden leerscholen en 
onderhoud der ,tebonwen van de opgeheven Rijkskweekschool te 
Nijmegen • . • . . • • • . • • • • . . . 64,781-

.drt. 182. Subsidiën voor kweekscholen tot opleiding van onder-
wijzers en onderwijzeressen. • • • • • • • 100,000.-

À'l't. 133. Normaallessen tot opleiding van onderwijzers en 
onderwijzeressen • • • . • • • • • • • • • • . • 460,000.-

..d.rt. l34. Subaidiën en toelagen aan de arrondieaements-school-
opzieners ten gevolge van art. 24 van het Koninklijk besluit van 
22 Januari 1880 (Staatsblad n•. 15). · . . . . • . • 7,000.-

..d.rt. 1315. Jaarwedden van onderwijzers bij de Rijke lagere scholen 
te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en te Vledder • • . • 11, 700.-

bt. 136. Onderhoud van gebouwen ; vuur en licht; hulpmid
delen voor het onderwijs ; lokaalbehoerte"n ; buitengewoon opzicht; 
personeele hulp, schrijfloonen en verdere uitgaven voor de Rijke 
lagere scholen te We~tstellingwerf, te Steenwijkerwold en te Vledder. • 11,920.-

Árt. 137. Subsidiën aan gemeenten tot bestrijding van jaarwedden 
van onderwijzerR en onderwijzeressen bij de lagere scholen • • • • 72,800.-

,lrt. 138. Bijdrage en vergoeding door het Rijk aan de gemeenten 
in de kosten van haar lager onderwijs, ten gevolge van art. 45 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd 
bij die van 8 December 1889 (Staatablad n•. 175) in verband met 
art. 5 der wet van 8 December 1889 (Staat:blad n•. l 7ó) . • . • 3,000,000.-

..d.rt. l 89. Vergoeding door het Rijk aan de gemeenten voor de 
kosten van haar lager onderwijs over 1889, tengevolge van art. 45 
der wet tot regeling van het lager onderwijs, zooals dat artikel ia 
gewijzigd bij die van 11 J nli 1884 (Staatablad n•. 128) in verband 
met art. 5 der wet van 8 December 1889 (Staatablad n•. l71i). • 18,000.-

..d.rt. U0. Tijdelijk subsidie aan qe ji:emeeuten, door de uit~\"en 
tot eene bAhoorlijke inrichtin!( van haar lager onderwijs vereischt, 
onbillijk bezwaard (art. 49 der wet tot regeling van het lager onderwijs, · 
laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889, Staatablad n•. 176). • 286,000.-

..d.rt. 141. Bijdrage door het Rijk in de jaarwedden van onder
wijzers aan bijzondere scholen , ten gevolge van art. ó4bi, der wet 
tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die 
van 8 December 1889 (Staatsblad n•. 176) . . . . • • • . • 71iO,OOO.-

.bt. 142. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden der leden 
van de commissiën tot het amineeren van hen, die eene der 
akten van bekwaamheid, vermeld in art. 56 onder a en b of eene 
akte van bekwaamheid voor de handwerken , vermeld in art. 65 bia 
der wet tot regeling van het lag&r onderwijs, laatstelijk gewijzigd 
bij die van . 8 December 1889 (Staatablad n°. 171i), wenschen te 

ontvangeo , benevens verdere kosten van die examens • • • • • • 88,000.-
.bt. 143. Verschillende ujtgaven voor speciale inrichtingen voor 

onderwijs; gratificatiën; hulp- en aanmoedigingsmiddelen • .• 17,1100.-

Transporteere • f 8,204,126.- f l,8115,95ó.30 
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Per transport • f 8,20<1il26.- f 1,81::.,950.30 
.J.rt. 144. Kosten van vervaardiging, in pakking en verzending 

van pleisterafgietsels ten behoeve van inrichtingen van onderwijs • • 
.Jrt. 145. Jaarwedden en verdet.l belooningen van den bouwknn• 

dige en van de opzichters, belast met het toezicht op de gebonwen voor 
onderwijs en van het penooeel bij het bureel van den bouwkundige . • 

Art. 146. Reis- en verblijfkosten van de in het vorig artikel 
bedoelde ambtenaren, huishoudelijke en verdere uitgaven betreffende 
het aan hen opgedragen toezicht • • • 

6• Afd. : Kunsten en wetenschappen. .Art. 147-183 • 

1,000.-

21,700.-

6,S00.-

7• • N ederlandsche Staatscourant, Handelingen van de Staten-Generaal en 
Staatsblad. .Art. 184-187 

8• • Pensioenen, toelagen, gratificatiën en wachtgelden. .J.rt. 188-196 
9• • Onvoorziene behoeften. M. 197. 

• 8,233,126.-
557,620.-

82,451.-
• 471,275.-

40,000.-

/ 11,200,427 .ao 

21 Februari 1891. w ·1TTu1, hondende natura-
lisatie van: 

Johann Peter Lndwig Schmitz. 
s. 47. 

Heinrich Jacoba. S. 43. 
Johann Hei nric h Re iri ng. S. 44. 
Anton Kreymborg. S. 45. 
Heinrich Oskar Wilhelm Lndwig 

Kramer. S. 46. 

Wilhelm Heinrich Hermann Felt
mann. S. 48. 

F r a n z J a c o b H e i n r i c h K n n t h. 
s: 49. 

Wilhelm Fahrner. S. 50. 

23 Felrtuari 1891. WET, tot vaststelling van het zeide hoofdstnk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1891. S. 51. 

Bij deze wet wordt het V Ide hoofdstuk der hegrooting van Staatsui(saven voor het dienstjaar 
18111, betreffende het Departeml!ft t uan Marine, vastgesteld zooala hierna verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten der administratie / 386,790.42 
Materieel der zeemacht en van 's Rijks maritieme etablissementen • 
Personeel der zeemacht • 
Loodswezen , betonning, bebakening, verlichting en hydrographie . 
Pensioenen, wachtgelden, kosten van medailles enz., gratificatiën en 

onderstanden. 
Onvoorziene uitgaven • 

• 5,398,840.-
5,229,150.-

• 1,954,104.50 

• 1,324,357.20 
60,000.-

f 14,363,242.12 

23 Februari 1891. WET, tot vaststelling van het zevende hoofdWik B àer Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1891. S. 62 

Bij deze wet wordt het VIide hoofdstnk B der begrootiog van Staatsnitgaven voor het dienstjaar 
1891, betreffende het Departement uan Financiën , vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l• Afd.: Kosten van het Uepartement . • . / 316,390.-
2• Kosten van de Grootboeken der Nationale Schold, van de rentebetaling 

4• 

en van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam. • 
Kosten van 's Rijks schatkist • 

101,875.-
96,060.-'

• 5,074,176.-Kosten van het Muntwezen 

Transporteere • f 5,687,490.-
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Per transport / 5,587,490.-
5• Afd.: Kosten van administratie der directe belastingen, invoerrechten en accijn-

zen, en van den waarborg en de belasting der glf!Ïden en zilveren 
werken • • 4,366,984.-

6• • Kosten van administratie van het segel , de registratie, de sncceasie, 
de hypotheken en het kadaster, de Staatsloterij , de domeinen, het 
geldelijk beheer der groote w·egen, vaarten en veren en der visscherijen 
op de Schelde en Zeeuwsche stroomen • • 1, 706,960.-

7• Koste,n der Eered.iensten. • 1,975,862.085 
8" 
9• 

Kosten van den Pensioenraad , pensioenen , enz. • • 1,615,186.50 
,, Uitkeeringen, verschillende uitgaven, wachtgelden, onderstanden, gratift• 

catiën en toelagen . 
Onvoorziene uitgaven 

• 8,614,924.-
36,000.-

f 23,902,405.lilli 

23 Februari 1891. Wn, tot vaststelling van het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1891. S. 63. 

Bij deze wet wordt het Xlde Hoofdstuk der begrooting van Staatsuiti,:aven voor het dienstjaar 
1891, betreffende de Onvoorziene uitgaven, vastgesteld tot een bedrag van f 50,000.-. 

23 Februari 1891. WKT, houdende 1':0edkeuring eener overeenkomst met W. Bos te Grom,,g11t, 
betreffende erfdienstbaarheden van wederzijdsche eigendommen aldaar. S. 54. 

23 Februari 1891. W:r,,-r, tot vaststelling der begrooting van uitgaven ten behoeve van de voltooiing 
van het vestingstelsel, dienat 1891. S. 55. 

IN Nilll v.a.~ H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. • • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat, ingevolge de wet van S December 1874 (Staau

blad n•. 198) hondende bepalingen omtrent het beheer der l':elden bestemd tot voltooiing van het 
vestingstelsel , eene afzonderlijke begrooting van de uitgaven voor dit onderwerp , voor den dienst 
van 1891, bij de wet behoort te worden vastgesteld; 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State enz. 
Art. 1. De begrooting van uitgaven ten behoeve van de voltooiing van het vestingstelsel, aange

wezen bij de wet van 18 April 1874 (Staaublall n•. 64), wordt voor den dienst van 1891 vast
gesteld als volgt : 

.Art. 1. Jaarwedden, toelagen en dlljl;gelden voor tijdelijk in dienst zijnde civiele 
ingenieors, opzichters en teekensars, toelagen voor officieren en opzichters der genie, 
reis- en verblijfkosten, bureel• en lokaalbehoeften, aankoop van instrumenten, kaarten 
en verdere benoodigdheden • f 70,000 

.Art. 2. Nieuwe werken met al hetgeeb kan geacht worden daartoe te behooren; 
herstellen, veranderen en verbelaren van bestaande werken met den aankleve daarvan; 
aankoop en onteigening van perceelen ; kosten van exploten en processen ; afkoop van 
rechten; kosten en ongelden betrekkelijk koop• en andere overeenkomsten ; het doen van 
grondboringen, watetpassingen, opmetingen , enz.; een en ander voor de na vermelde 
werken ter verbetering van de Nieuwe Holla1t1Ûcke Wat/11'Ü.,,Û: 

) 0 • Verbeteren van inundatiemiddelen in de geheele linie; 
2•. Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de ge

heele linie. 

Transporteere 
1891. 

I 

17,000 

87,000 
3 
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Per transport • f 
.Art. S. Ale voren voor de uavermelde werken ter verbetering van de stelling van 

tJe,s Helder: 
Verschillende verbeteringen van ondergeschikt belang, aan werken in de geheele 

stelling, waaronder het voortzetten van het maken van scherfvrije meetstations. 

.Jrt. 4,. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de stelliniz: van 
Ám8terdam : 

lQ,, Onteigening van gronden en uitvoering van voorbereidende werkzaamheden voor 
verschillende werken in de stelling; 

2'>. Maken van aardewerken, zandophoogingen, metsel- en betonwerken, enz. voor 
verschillende werkeu in de stelling; 

S0 • Ophoogen van wegen en maken van inondatiekaden ; 
4,0 • Maken van batterijen aan de Zuiderzeezijde; 
1>0. Maken van een fort in de Zuiderzee aan het Pampus; 
6°. Inrichten en verbeteren van inondatiemiddelen; 
7°. Maken van bnskrnitmagazijnen ; 
80. Aanleg van beplantingen ; 
9°. Verlagen van den spoorweg tusschen Beverwijk en Uit9t1t18t met bijbehoorende 

werkzaamheden aan den St. Aagtenàiji; 
10°. Maken van werken ten behoeve der drinkwatervoorziening. 

87,000 

17,000 

• l,1S0,000 
.Art. 6. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de stelling van 

'tHollAndlcli 1N1p en het Yolierlll:: 
1 o. Voltooiing van buskruitmagazijnen in de vesting Willern,tad; 
2°. Verbeteringen van ondergeschikt belang aan werken in de positiën van Willem• 

8tad en Ooltgen4plaat, waaronder het voortzetten van het maken van scherfvrije meet
stations. 

Art. 6. Als voren voor de navermelde werken ter verbetering van de stelling van 
de 11U111dett 11a" dell Maa8 en liet Harî"fl11liet : 

Verschillende verbeteringen van ondergeschikt, belang aan werken in de stelling, 
waaronder het voortzetten van het maken van scherfvrije meetstations. 

.Árl. 7. Wijzigen en voltooien van de dekkingen enz. van het fort op den Hoofd-
dam bij P alllltlrdm . • • • • • 

.Art. 8. Telegraphische en telephonische verbinding van verdedigingswerken en posten. • 
Art. 9. Materieel der Genie voor het in staat van verdediging brengen der werken 

in verschillende stellingen • • • . • • • • • • • 
Àrt. 10. Doen van opmetingen, waterpassiogen, grondboringen, enz. in de ver

schillende liniën en vestingen, alwaar, ingevolge de wet van 18 April 1874, (Staat,. 

blad n°. 64,), werken tot voltooiing van hei vestingstelsel aangelegd of verbeterd 
moeten worden en voor welke in de voorgaande artikels geen gelden zijn uitgetrokken. • 

Art. 11. Onvoorziene uitgaven • • • . • • • . 

26,000 

10,000 

10,000 
60,000 

40,000 

2,000 
60,000 

Totaal fl,422,000 

Art. 2. Tot dekking der uitgaven, begrepen iil de bij anikel l dezer wet vastgestelde begrooting, 
wordt aangewezen :. 

de som van en millioen 11ier lumderd twee en ftoilltig duizend gulden. beschikbaar gesteld .bij 
het Vlllste hoofdstuk der begrooting van Staatsnitgaven voor het dienstjaar 1891. 

Art. 3. Wanneer het bedrag, uitgetrokken bij een der artiiele,o 2, S, 4, , li, 6 , 7, 8, 9 en 10 
van artikel 1 dezer wet, ontoereikend wordt bevonden, kan het, met inachtneming van het voor-
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schrift van artikel 24 der wet van den 5den October 1841 (Staataólad n°. 40), door overschrijving 
nit artikel 11 van hetzelfde artikel 1 worden aangevuld. 

Art. 4. Op artikel Il van artikel 1 dezer wet worden aangewezen de tot het dienstjaar 1891 
behoorende nitgaven, de voltooiing van het vestingstelsel betreffende, die hare omschrijving niet 
vinden in een der andere artikelen van genoemd artikel 1. 

Die uitgaven worden, voor elke soort afzonderlijk, in de rekening gebracht en omsehreven. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 23sten ·Febrnari 1891. 

<!Jet.) 
lJe Miniater 11an Oorlofl , 

EMMA. 
<!Jef.) J. W. BERGA!iSIUS. 

(Uitgeu. 12 Maart 1891.) 

23 Februari 189P. WET, tot vaststelling van het acktate hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 189 l. S. 56. 

Bij deze wet wordt het Vlllste hoofdsluk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 
1891 , betreffende het Departement van Oorlofl, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

l• Afd : Kosten van het Departement • f 143,550.= 

4• 

8• 

11• 

10• 

• Traktementen en toelagen , mitsgaders schadeloosstelling voor uniform
verandering en voor verlies van bagage, voor het aanschaffen en het 
verlies van dienstpaarden en voor verhniskosten bij verplaatsing van 
den grooten staf, den generalen staf, de intendance en de provinciale 
en plaatselijke staven . 

Traktementen, toelagen en schadeloosstelling voor uniformverandering 
en voor verlies van bagage, voor het aanschaffen en het verlies 
van dienstpaarden en voor verhuiskosten bij verplaatsing van de 
staven der verschillende wapens en van de officieren der wapen
korpsen, daaronder beii;repen daggelden aan militaire wachters . 

Soldijen en verdere kosten van de verschillende staven, diensten en 
wapenkorpsen, in de 2de, 3de en 5de afdeelingen vermeld, met 
uitzondering van de kosten , in die afdeelingen en in de llde af. 
deeling omschreven, doch met inbegrip van de kosten van instruc• 
tenrs beneden den rang van officier bij de schutterijen en vereeni
gingen tot vrijwillige oefening in den wapenhandel 

Geneeskundige dienst . 
• · Studie en Onderwijs . 

268,567.-

• 3,079,866.-

• 8,870,862.-
• 912,902.-

326,380.-
Artillerie-inrichtingen, materieel der artillerie, draagbare wapenen en 

pyrotecbnie, alsmede practische oefeningen en proeven bij het wapen 
der artillerie, een en ander echter met inbegrip van al wat de 
Koninklijke Militaire Academie en het wapen der marechaussee betreft. • 1172,160.-

Materieel der · genie en kazerneering met hetgeen gerekend wordt daartoe 
te behooren, een en ander echter met uitzondering van al wat de 
Koninklijke Militaire Academie en het wapen der marechaussee 
betreft. . 

Koaten der Rijke-centrale magazijnen van kleeding, uitrusting, hospi
taalgoederen en kampements-effecten en der garnizoensmagazijnen 
van kleeding en uitrusting, benevens van vernieuwing en wijziging 
van ledergoed en. paardetuig en van vernieuwing en onderhoud van 

nachtleger 
Militaire verkenningen en Topographische inrichting • 

Transporteerc 

727,760.-

342,400.-
46,800.-

f 16,6811,296.-
3* 
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Per transport 
11• Afd.: Verplaatsing van personen en goederen . 
12• Verschillende uitgaven 

Nonactiviteits-traktementen, pensioenen, gagementen, onderstanden, 
lijfrente~, toelagen en wachtgelden 

Onvoorziene uitgaven • 
Wapen der marechaussee. 
Buitengewone uitgaven 
Voltooiing van het vestingstelsel 

f 15,689,226.-
237, 700.-
52,800.-

" 2,004,184.-
50,000.-

469,300.-
• 1,427,650.-

1,422,000.-

f 21,352,860.-

23 E6!Jruari 1891. Wn, tot WIJztgmg vau het 
Mgende hoofdstuk der Staatsbegrootiug voor 
het dienstjaar 1890. S. 57. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdstnk : 

Ten gevolge van vorenstaande verhoogingen e~ 
vermindering wordt het totasl der 2de Afd. van 
meergenoemd hoofdstuk verminderd met f 50,000 
en dat der 4de Afd. met gelijk bedrag verhoogd. 

. a. oerlwogd: 
Àrt. 59 met f 80,000 Àrt. 

-4tl. 67 met /625,000. Àrt. 
Àr» t81 . met f 25,000. 

lJ. oerminderd : 
Art. 82 met f 770,000. 

61 met /15,000. 
173 met /25,000. 

23 Fe!Jroari 1891. Wn, houdende goedkeuring 
eener met N. J. C. VAN DEN HOEK c. s. 
gesloten overeenkomst betreffende het zooge
naamde Katwijk1che veer. S. 58. 

24 Fe!Jruari 1891. WF:r, tot vaststelling der begrooting van nitgaven ,oor den aanleg van Staats-
spoorwegen, dienst 1891. S. 59. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr.J EMMA, ENZ. 

Art. 1. De begrooting van uitgaven ten behoeve van den aanleg van Staatsspoorwegen voor den 
dienst van 1891 wordt vastgesteld als volgt: 

l • Afd.: Eerste aanleg. 
Àrt. 1. Jaarwedde van den directenr voor de spoorwegen, als zoo

dlW'.lig belast met de leiding van de aan te leggen Staatsspoorwegwerken; 
j1111rwedden, toelagen, maand- en daggelden van het peraoneel (daar
onder niet begrepeu de buitengewoon opzichters bij de werken en 
leveringen), mitsgaders schrijtloonen . f 79,000 

Àrt. 2. .Bureel- en lokaalbehoeften, boeken, kaarten , instrumenten 
en verdere benoodigdheden . 16,000 

.drt. 3. Reis- en verblijfkosten en schadeloosstelling voor kosten 
van veldwerka Toelagen aan buitenslands gedetacheerde bouw- en 
werktuigkundigen en opzichters . 11,000 

Àrt. 4. Ko~teo van de werkzaamheden voor het uitbakenen, water
pasaen en het opmaken en aaokoopen van grondteekeniogen en plans, 

met inbegrip van arbeidsloon; daggelden wegens buitengewone adsisten
tie, belooniugen · van landmeters; uittreksels van kadastrale plans en 
leggers; aaoschaffen vao werktuigen, baken, piketten en verdere be-
noodigdheden . . <1,000 

Àrt. 5. Aankoop van bovenbouwmaterialen zonder bepaalde bestem-
ming voor eenige lijn, bewaren, opstapelen en bewaken ; bereiden van 
hout tègeo bederf en verdere uitgaven . 12,500 

Àrt. 6. Aanleg van den spoorweg van Nieuwe diep naar À11t6ferdam, 

Transporteere • • / 121,600 
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Per transport 
met alle daarmede in verband staande uitgaven, voor zoover zij niet 
in een of meer der voorgaande artikelen zijn begrepen • • 

Ärt. 7. Idem spoorweg van ÄNIAe,n naar Nijwug11t . 
• 8. Idem spoorweg van StaDoren naar Leeuwarden 

/ 121,500 

15,4.72 
• 250,000 

34,000 
9l2,000 " 9. Idem spoorweg van Rotterdam naar den Hoek van Holland " 

2• Afd.: Uitbreiding. "Uithreidingnoerl&en , 'bedoeld "' art. 71 ,uh B 
der m,weenkom1t van 21 Januari 1890 met d, Maaûcliappij tot 
Ezploitatie van Staaû8fJOO"Degen. 

Ärt. 10. Het maken van een wonin~ voor den stationschef te 
Maaatricllt • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • / 

Art. ll. Het maken van eene overkapping over het middenperrQn 
9,000 

op het station T',nlo, en het aanbrengen van retiraden op dat perron • 4.0,000 
4.,000 

21,000 
• 120,000 

Ärt. 12. De uitbreiding van het hoofdgebouw op het station Bozf:el • 
Ärt. 18. De uitbreiding van het station 'l'i/Jnwg • • • • • • 
Ärt. 14,. De uitbreidfog van de werkplaatsen te 'l.'ülmrg • • • • 
Ärt. 16. Het maken van een blijvend hoofdgebonw op het station 

Ylialingen (Haven) • . • • • . . . • • • . . • . • • 
Art. 16. Het maken van een loods voor locomotieven op het sta

tion Vlissingen (Haven) . • • • • • . . • • 
Ärl. 17. D~ nitbreiding van het station 'a Hertogenho1cli, met in-

begrip van eene nieuwe en hoogere Diaelrrug • • • • • 
bt. 18. Het maken van krniBBporen tnsschen stations van het 

N oordernet der Staatsspoorwegen . 
Ärt. 19. De uitbreiding van het hoofdgebouw op het station 

101,000 

li,000 

• 600,000 

2,000 

Leeuwarden. • . . • • • , • • • • 2,000 
Ärt. 20. De uitbreiding van het station en van het hoofdgebonw 

op het station Gr01tingm • . • • • • • • • • • • • 360,000 
bt. 21. De uitbreiding van het station en van het hoofdgebonw 

op het station Hengelo • . . • . • • • • • • • • • • • 91,800 
Ärt. 22. De uitbreiding van het station Rotterdam (Beurs) • • • • 30,000 
Ärt. 23. De uitbreiding van de Iocomotievenloods te Rotterdam 

( Delfuclie poort) • • • • • • • . 
Ár#. 24. De wijziging van het goederenstation te Nijmegen • • • • 

3• Afd. : Werken en uitgaven , door de bestaande exploitatie con
tracten met kosten van aanleg gelij kgesteld. 

1,000 
50,000 

bt. 21>. Kosten van de overbrugging van het Hollawcli Diep • / 11,000 
Ärl. 26. Herstel van schade, ontstaan door ijsgang, oorlog, oproer, 

doorbraak van een spoorwegdijk, militaire inundatie of door over-
strooming; herstel van beschadiging door aanvaring . • • • . . • Memorie. 

4,• Afd.: Aankoop van spoorwegen, wat de kosten betreft met aanleg gelijkgesteld. 
Ärt. 27. Renten over het jaar 1891 aan België nit te keeren, van de kosten 

van werken tot uitbreiding van het station Euc!,en, ingevolge regeling met de Bel
gische Regeering getroffen, tot uitvoering van art. 17 der , voor zooveel noodig, bij 
de wet van 22 April 1880 ( StaatalJlad n•. 68) bekrachtigde overeenkomst van 
31 October 1879 • . • • • • • • • • • • • . . • • • • • . 

I>• Afd.: Onvoorziene nitgaven. 
Ärt. 28. Onvoorziene uitgaven, daaronder begrepen vorderingen van afgesloten 

dienstjaren • • . • • • . • • • • • • . . • • • • • 

37 

f 1,332,972.-

• 1,486,800,-

11,000.-

,:1100.-

• 516,628.

/ 3,800,000.-



38 24 FEBRUARI 1891. 

Art. 2. Tot dekking der nitgaven, begrep•m in de bij artikel l dezer wet vastgestelde begrooting, 
worden aangewezen : 

,11. de eom van e1111 millio1111 drielumàerd flijftig duizmà gtUIWII (f 1,350,000), beschikbaar ge• 
ateld bij het IX• hoofdstuk der begrooting van Staatsnitgaven voor het dienstjaar 1891; 

li. het vermoedelijk batig slot der rekeniag van ontvangsten en nitgaven wegens den aanleg van 
Staatsspoorwegen voor het ili,nstjaar 1890; 

/f. de toevallige baten, welke gedurende het jaar 1891 nit den aanleg van Staatsspoorwegen 
knnnen voortvloeien. 

Art. 3. Wanneer het bedrag, nitgetrokken bij een der artikeln 1, 9, 3, ,, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 18, 14, 111, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 27, van de bij deze wet vastge• 
etelde begrooting, ontoereikend wordt bevonden, kan het, met inachtneming van het voorschrift van 
art. 24 der wet van ö October 1841 (Sfaat,!J!,ad n°. 40), door overschrijving uit artikel 28 worden 
aangevuld. 

Uit genoemd artikel 28 kan mede worden overgeschreven op artikel 26. 
Art. 4. Op artikel 28 van de bij deze wet vastgestelde begrooting worden aan,rewezen de tot 

het dienstjaar 1891 behoorende nitgaven, de Staatsspoorwegen betreft'ende, die hare omschrijving 
niet vinden in een der andere artikelen dezer begrooting. 

Die nitgaven worden voor elke soort afzonderlijk in de rekening gebracht en omschreven. 
Lasten en bevelen , enz. 
tcegeven te 's Gravenhage, den 24sten Februari 1891. 

(.get.) E M MA. 
De Mi11. """ "1Yater1taat, Haftàel 1111 Nijverheid, (.get.) HAVRLAAB. 

(Uitgeg. 4 Maart 1891.) 

24 Feliruari 1891. Wrr , tot vaststelling · van het 11egentk hoofdstnk der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1891. S. 60. 

Bij deze wet wordt het IXde hoofdstuk der begrooting van Staatsnitl(aven voor het dienstjaar 
1891, betreffende het Departemmt van Water,taat, Haftàel 1111 Niji,erlieid vastgesteld zooals hierna 
verkort volgt;: 

l • Afd. : Kosten van het Departement M. 1-4. . . . . . . . • f 186,000.-
2" Afd. : Waterstaat. 
bt. li-9. Jaarwedden, reis-, verblijf- en bureelkosten enz .• f 

• 10. BezoldiginJl, enz. van de machinisten en stokers bij 
de verschillende stoomwerktuigen • • • • • • • • • • • • 

Àrt. 11. Bezoldigin!l en toelagen van het pereoneel voor den 
algemeeq,en dienst van den waterstaat . • • . . • • • . • • 

bt. 12. Waarnemin[r van den winddrnk en waterhoogten enz. 
met inbegrip van de koeten van het daarvoor gevorderde materieel • 

Àrt. 13: legraphische berichten . 
• 14. Waterstaatskaart • • . • • • • • • . • • • 
• 15. Rivierkaarten . . . . . . . . . . . . . . 
• 111. Onderzoek naar den waterstaatkundigen toestand des 

lands 
bt. 17. 

• 18. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Herr;iening van het Amsterdamsche peil. . . . . • 
Onderbond enz. der verkenmerken van het herzieoe 

ÀmBterdamache peil en van de nanwkenrigheidawaterpassing. • • • 
Art. 19. Opnemingen en peilingen enz. benevens aankoop, 

herstel en berging van inatrnmenten • • • • • • • . • 
bt. 90. Reis- en verblijfkosten en vacatiegelden van commia• 

lliën, be11evens uitschotten daarvoor. . . . • • . • 

719,140.

lö,766.-

26,270.-

16,890.-
,,500.-
8,500.-

12,000.-

85,000.-
2,600.-

400.-

8,000.-

1,000.-

Transport~re , f 840,065.- f 186,000.-
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Per transport / 
Árt. 21. Exploten en proceskosten. 

22. Drnk- en bindwerk 
23. Bnitengewone correspondentie bij ijsgang en hoog 

opperwater • 
bt. 24. IJsoprniming. 

• 26. Toelage aan den inspecteur voor de Rijn• en Maaevaart. " 
• 26. Toelage aan den ontvanger der directe belastingen enz. 

te Lobith voor de samenstelling der statistieke gegevens voor de 
Rijnvaart . 

Árt. 27. Meten en ijken .-an Rijnschepen . 
• 28. Belooning der commissiën van deskundigen voor de 

Rijnvaart te Amsterdam;, Rotterdam en Dordrecht • . 
Árt. 29. Verbetering der rivieren de Rijn en de Lek 

• 30. Verbetering van de rivier de Waal 
• 31. Inrichten van de haven te· Tiel tot vluchthaven 
• 32. Verbetering van de rivier de IJssel . 
• 33. Verbetering van de rivier de Merwede en van de Killen • 
• 34. Verbetering van de Dordtsche waterwegen • 
• 36. Verbetering, onderbond en herstel van het Hollaodsch 

Diep en het Haringvliet • 
Àrt. 36. Verbetering en onderbond van de rivier de MBBB in 

Limburg, Noordbrabant en Gelderland 

840,066.- f 
1,000.-

17,000.-

6,000.-:-
16,000.-

1100.-

600.-
300.-

8,000.-
120,000.-
716,000.-
41,760.-
96,000.-

395,000.-
36,600.-

26,000.-

218,000.-
Árt. 37. Verleggen van de uitmonding der rivier de Mau, 

ingevolge de wet van 26 Januari 1883 (Staatióla.d n•. 4) • • • 1,186,200.-
Árl. 38. Onderbood enz. van de werken voor het verleggen 

der Maasmonding en der werken en vaargeul op de Dooge, ale
mede het in werking honden der bemalingswerktuigen en de be
diening der veren tot de Nieuwe Maasmondiog behoorende; onder
houd van de kribben in de Dintel bij Dinteloord • • 

-tlrt. 39-42. Bezoldiging, bureel- en lokaalbehoeften, reis- en 
verblijfkosten, alsmede kosten van de werkzaamheden voor het uit
bakenen, waterpassen enz. len behoeve van hel werk genoemd 
anb art. 37 

bt. 43. Kosten vau den bouw van eeue brug te Heusden. • 
• 44. Onderhoud enz. van de Nieuwe Maaa, het Scheur 

en aan den Hoek van Holland; verbetering van de Nieuwe MBBB 
beneden de Oostpunt van Rozenburg . 

18,600.-

42,000.
H11morie. 

220,000.-
Árt. 46. Verbetering ingevolge de wet van 24 Januari 1863 

(Staauólad n•. 4), van den Rotterdamschen Waterweg . • • ·l,600,000.-
.tlrt. 46. Onderbond euz. der werken van den Hollandschen 

IJ11el, met de verdieping van de rivier beneden Gouda. • 
Árt. 47. Verbetering van de Linge • • 

• 48. Onderhoud enz. van het Zwarte Water • • 
• 49. Onderhoud enz. van het Zwolsche Diep • . 
,, 60. Onderbood enz. Binnen- en Buiten-Aa in Groningen. • 
• 61. Onderhoud enz. der drie overlaten in den W aald\jk 

boven Dalem en in het W ijdschild , van de groote inundatie- of 
hnlpalnis in den Waaldijk te Dalem, de alnizen·, heulen en duiken 
te Gorinchem. • • • • • . 

16,300.-
2,200.-
4,400.-

26,000.-
3,860.-

7,000.-

Transporteere· f6,497,676.- f 

89 

186,000.-

1116,000.-
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Per transport / 5,497,675.- f 
Àrt. 62. Onderhoud, enz. der duikersluis in deo Krommen Rijn 

te Wijk bij Duurstede . 
. Art. 63. Onderbood eoz. vao de peilschalen te Elbnrir, Nijkerk, 
Durgerdam eo IJmuiden • 

Àrt. 54.. Onderhoud, herstel en verbetering der zee- en oever
werken, helm- en stroobeplantingen; onderhoud, verbetering en 
vernieuwing van peilschalen, van de havens te Hellevoetsluis eo 
Goedereede en daarmede in verband staande uitgaven in Zuidholland • 

Àrt. 65. Id. io NoorJholland, alsmede vao de havens te Vlie
land, IJrk en Marken . 

Àrt. 56. Id. io Zeeland, alsmede van de havens te Veere, 
Vlissingen en de binnenreede van Brouwershaven 

..d.rt. 5 7. J d. in Friesland. 
• 68. Id. in Overijssel • 
• 59. Id. in Groningen • 
• 60. Bijdrage in het te kort ·der uitgaven voor zeewering 

en oevervoorz1eumg van de calamiteuse polders in de provincie 
Zeeland, volgens de wet van 19 Juli 1870 (Staaf8"/Jlad n°. 119). • 

bt. 61. Herstel van buitengewone winter- en stormschade 
• 62. Wegruimen en bergen van wrakken eo hunne ladingen. • 
• 63. Onderhoud, herstel en verbetering der havens en hare 

toegangen , daaronder begrepen de rivierwerken bij de ha vena te 
Moerdijk en Willemstad; onderbond, herstel en vernieuwing van peil
schalen en daarmede in verband staande uitgaven in Noordbrabant • 

Art. 64,. Id. in Noordholland, daaronder begrepen het Krabbersgat • 
65. Aanleg van een haven op het eiland Wieringen • 

• 66. Onderhoud, herstel en verbetering der havens en hare 
·toegangen, daaronder begrepen de aanleg- en losplaats bij de 
Isabella-sluis en het posthaventje te Gorishoek; onderhoud, herstel 
en vernien wing van peilschalen , en daarmede in verband staande 
uitgaven in Zeeland. 
.. , . 67. Id. in F;iesland 

• 68. Id. in Overijssel 

130.-

700.-

58,000.-

198,000.-

4ol,000.
S6,600.-
28,850.-
10,038.-

250,000.-
25,000.-
20,000.-

11,000.-
4,9,160.-
83,000.-

14o,360.-
88,li96.-
8,238.-

• 69. Aanleg van een kanaal ter verbinding van Amsterdam 
met de Merwede, voor zoover zlj niet in een of meer der vier 
volgen~ artikelen zijn begrepen. • • • • 

..d.rt. 70--73. Bezoldiging, bureel- en lokaalbehoeft.en, reis- en 
• 1,719,500.-

verblijfkosten, kosten van uitbakenen enz. bij den aanleg van het 
kanaal sub art. 69 genoemd. 

bt. 74. Onderhoud van het voltooid gedeelte v!'-n het kanaal 
ter verbinding van Amsterdam met de Merwede • 

.Jrt. 75. Onderhoud enz. van de Z nid-W illemsvo.art • 
• 76. Aanleg en onderhoud van telegrafische verbindingen 

voor den dienst van de kanalen enz. • 
Àrt. 77. Onderbond enz. van de gekanaliseerde Dieze • 

• 78. Onderhoud enz. van het kanaal van Apeldoorn naar 
den IJssel. 

bt. 79. Onderhoud enz. van het Zederikkanaal • 
• 80. Onderhoud enz. van het kanaal door Voorne 

Transporteere 

32,800.-

9,000.-
172,000.-

1,675.-
16,000-

27,680-
H,000.-
811,000.-

(8,377,887.- / 

186,000.-

186,000.-
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Per transport f 8,377,837 .- / 
.tlrt. 81. Onderhoud enz. van sluizen en bruggen op den water

weg van Amsterdam naar Rotterdam • . 
.Art. 82. Onderhoud enz: van het Noordhollandsch kanaal • 

• 8S. Onderbond enz. van het kanaal van Amsterdam naar 
de Noordzee • • 

.Art. 84. Vervanging van -het stoomgemaal te Schellingwolde, 
met uitbreiding van het stoomvermogen • 

.Art. 811. Verbetering van het vaarwater buiten den afsluitdijk 
bij Schellingwoude • 

7,000.-
163,000.-

432,000.-

160,000.-

176,000.-
.Art. 86. Uitbreiding der haven- en sluiswerken te IJmuiden, 

ingevolge de wet van 31 Mei 1887 (Staaûblad n°. 98). 
.Art. 87. Onderhoud enz. van het Tienhovensche kanaal. 

• 1,170,000.-
400.-

• 88. Onderhoud enz. van de vaart toeschen Amsterdam 
en Vreeswijk • 

.Art. 89. Onderhoud enz. van het juiqiad langs het Spaarne. • 
• 90. Onderhoud enz. van het kanaal van N eozen • 
• 91. 
• 92. 
• 93. 

Onderhoud enz. van het kanaal vao Sluis naar Brugge • 
Onderhoud enz. van het kanaal door Zoid-.Beveland • 
Onderhoud enz. van het kanaal door Walcheren • 

• 94. Onderhoud enz. van de kanalen van Dokkum naar 
Gerben-Allesverlaat en Kollum, de Nesserzijl, de draaibrug over 
de Boome, de Kiestrazijl, de Borgwerderbro15 in de Leegte , het 
oostelijk kanaalboord van de Munnikezijlsterrijt, het Wijd der Linde • 

.Art. 96. ' Onderhoud en werking der stoomwerktuiiten van het 
Noord-Willemskanaal • • . 

.Art. 96. Onderhoud enz. van het kanaal het Meppelerdiep • 
• ll7. Onderhoud enz. van de Willemsvaart in Overijssel 
" 98. Onderhoud enz. van het Veenhuizerkanaal ter ver• 

binding van de Drentsche met de Friesche wateren • 
.Art. 9ll. Onderhoud enz. van de Drentsche Hoofd- en Beiler

vaarten. • 
.Art. 100. Onderbond enz. van het Noorderkanaal of de Noorder

vaart in Limburg en het zijkanaal naar de Maas in de richting 
tuaschen Neer en Kessel • 

.Art. 101-111. Onderhoud herstel en verbetering van wegen 
en bruggen en daarbij behoorende werken, beplantingen, benevens 
daarmede in verband staande uitgaven in de verschillende provinciën • 

.Art. 112. Onderhoud enz. van veren en schipbruggen . • 
• 113. Subsidiën voor onderwerpen waarvoor reeds bij de 

laatstvoorgaande begrooting bijdragen zijn toegestaan • • 
.Art. 114. Bijdrage in de kosten van verbetering der wegen 

van Ootmars11m naar Almelo en naar Denekamp • • • 
.Art. 116. Bijdrage in de kosten van aanleg van een kunstweg 

van den Rijksweg onder Borkel naar de Belgische grens in aan• 
sluiting aan den weg naar Achel 

.bt. 11 Il !Ji8. Bijdrage in de kosten van verbetering van de 
haven te Medemblik • • • • • • 

.Art. 116. Nieuwe subsidiën. • • • . 
• 117-119. Jaarwedden, benevens reis-, verblijf- , verplaat-

6,700.-
700.-

127,000.-
300.-

46,000.-
86,000.-

16,600.-

18,000.-
19,000.-
10,400.-

7,600.-

103,000.-

7,900.-

703,600.-
62,61i0.-

404,714.21 

18,460.-

8,li00.-

26,600.-
2,000.-

Transporteere • • • /12,123,661.21 f 

41 

1116,000.-

186,000.-
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Per transport • . • fl2,12::t,1!61.Bl f 
sings• en bureelkosteu van de beide Rijk,bonwmeesters en van het 
verder vaate personeel , alsmede van het tijdelijk personeel belaat 
met het toezicht op de landsgebouwen · 48,950.-

Àrt. 120. Onderhoud enz. van de landsgebonwen en de ter• 
reiueu te 'a Gravenhage • • • • 

.Jrt. 121. Brandweer en brandweertelegra.af; duinwater voor 
de fontein op het Binnenhof; verlichting van het Binnenhof; tele
phoonabonnement voor de Tweede Kamer der Staten- Generaal. • • 

..Jrt. 122. Hnnr en bewaking van lokalen tijdelijk in gebruik. 
• 123 en 124. Jaarwedden benevens reis-, verblijf- en verplaat

singskosten van den Raad voor het toezicht op de spoorwegdiensten. • 
Àrt. 126. Materieel en arbeidaloon voor dit toezicht. 

126 en 127. Jaarwedden, benevens reis- , verblijf- en 
bureel kosten van den Rijkscommissaris en van de adj u net-Rijks-
commissarissen bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoor
wegen en bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij 

..Jrt. 128. Bijdrage aan de Internaiionale commissie voor spoor-

66,000.-

4,900.-
8,000.-

59,270.-
8,000.-

wegcongressen • . • • • • • • 100.-
..Jrt. 129. Tegemoetkoming aan den aannemer van den stoom-

bootveerdienst tnsschen Enkhuizen en Stavoren. 66,000.-
..Jrt. 180. Dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting 

voor den aanleg van Staatsspoorwegen, dienst 1891 • 1,350,000.-

186,000.-

• 13,783,181.21 
s• Afd. : Handel en Nijverheid. 

A.. Koninl:lijl: Nederlandzch. Metlf01'ologuch. IMtituut. 

Àrt. 131. Jaarwedden eo toelagen van het personeel • / 
Àrt. 132. Reis- en verblijfkosten, waarnemingel1 elders dan te 

Utrecht, hnnr, onderhoud van gebouwen en verder materieel en 
arbeidsloon. 

B. ZelM88ch.erijen. 
Àrl. 188. Jaarwedden van den secretaris van het College voor 

de zeevisscherijen, van den wetensehappelij ken adviseur, de keor
meeeters, den hoofdopzichter en verder personeel ; maandgelden 
van ,911deropzichters en van de bemanning der Rijk!l.itoomboot . 

..Jrt. lM. Bureel- en lokaalbehoeften. Reis- en verblijfkosten • 
• 135. Verdere uitgaven voor het politietoezicht • 

186. Onderzoek en navorschingen ten behoeve der vissche
rijeo. Bevordering van den zalmrijkdom der rivieren 

..Jrt. 1366u. Uitgaven in het buitenland ter bevordering van 
den zalmrijkdom der rivieren 

C. IJ!nDBffll. 
.Jrt. 187. J aarwedden en toela(!lln van het penoneel 

• 138. Bureel-, reis-, verblijf-, verplaatsings- eo examenkosten • 
· • 189. Gebouwen, werktuigen, verder materieel en arbeidsloon • 

D. Stoomwezen . 
.Jrt. 140. Jaarwedden van het personeel. . 

141. Bureel-, reis-, V8rblijf-, verplaatsings- en examen• 
kosten. W erktoigen en gereedschappen . 

22,360.-

10,000.-

16,4811.-
8,000.-
6,430.-

16,500.-

71,000.-
30,600.-
16,000.-

27,700.-

14,800.-

Transporteere / 232,765.- J 18,919,1 81.21 
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Per transport f 232,765.- f 13,919,181.21 
..bt. 142, Kosten van de commissie, ingesteld krachtens art. 8 

der wet van 28 Mei 1869 (Staatsblad n•. 97). 100.-

E. Mijnioezett . 

..bt. 14.8. Jaarwedde van den ingenienr • • • 
• 144. Reis-, verblijf. en opnemingskosten • 

F. Lanil/Jou1D • 

..bt. 145. Reis-, verblijf- en bureelkosten en alle verdere uit
gaven voortvloeiende uit de opdracht der Landbouwcommissie, in
gesteld bij Koninklijk besluit van 18 September 1886, n°. 28 

..bt. 146. Toezicht op wijngaarden, boomkweekerijen, tuinen 
en bro,ikasseu, volgens art. 1 van het Koninklijk besluit van 
24 December 1883 (Staatsblad n•. 248). . 

..bt. 147. Landbouwproefstations . 
148. Subsidiën en andere uitgaven ten behoeve van de 

verbetering van de N ederlandsche paardenrassen • 
Art. 149 . Bijdragen in de kosten van aanleg en exploitatie 

van proefvelden, van het daarbij te houden toezicht enz. 
Àrl. 150. Onderzoek van monsters boter ingevolge de wet van 

28 Juni 1889 (Staatsblad n•. 82). Gereedschappen, vergoedingen 
en belooniugen • 

G. Verse/tillende uitgaom. 

Àrt. 151. Raad van tucht: bureel• en lokaalbehoeften, schade
loosstelling van getuigen , van den secretaris en den bode, vacatie
p:elden, reis- en verblijfkosten 

..bt. 152. Examens ter verkrijging van diploma's als stuurman 
en als machinist aan boord van koopvaardijschepen • . 

Àrt. ltiS. Toezicht op den doortocht en het vervoer van land
verhuizers, alsmede belooning aan de secretarissen van de daartoe 
aangestelde commissiën . 

..bt. 154,. Subsidie aan de Zuidhollandsche Maatschappij tot 
redding van schipbreukelingen . 

..bt. 155. Onderhoud van de gebouwtjes voor schipbreukelingen 
op Vlieland en op Terschelling ( Bosch plaat). Verlichting en toezicht • 

Àrt. lli6. Onderhoud en vernieuwing van materieel voor de 
kustwacht, vergoeding voor buitengewone diensten van telegraaf
personeel, alsmede reis- en verblijfkosten. 

Àrt. 157. Gebouw voor de strandvonderij op Terschelling • 
• 158. Verslagen, berichten, verordeningen en advertentiëu 

betreffende handel eu scheepvaart, nijverheid en landbouw . 
..bt. 1119. Jaarwedden, reis-, verblijf- en verplaatsingskosten, 

alsmeue onderscheidingsteekenen van den commandant en van de 
beambten van het korps geleiders tot het vervoer van ontplofbare 
stoffen • • • • • • 

..bt. 160. Subsidiën, toelagen en verdere uitgaven in het belang 
van handel, nijverheid en landbouw • . 

Àrt. 161. Subsidie aan de vereeniging •het Buitenland" 

2,1100.-
600.-

10,000.-

1,000.-
20,500.-

30,000.-

12,000.-

1100.-

-2,000.-

10,000.-

6,800.-

8,000.-

2110.-

5,600.-
165.-

11,000.-

6,000.-

3,000-
5,000.-

362,280.-

Transporteere • • f 14,281,461.Zl t 
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Per transport f 14,281,461 21 
4• Afd.: Posterijen. 

A. en B. Postdienst. Àrt. 162-172 • / 4,763,321.-
C. Telegraafdienst. Àrt. 173-179 . * 1,402,950.-
D. Vereenigde post- en telegraafdienst. Àrt. 180-184 • 987,962.-
E. Vereenigde posten voor B, C en D. Àrt. 185-187. * 6,500.-
F. Rijkspostspaarbank. Àrt. 188-193. 120,076.-

Pensioenen, tor.lagen, gratificatiën en wachtgelden. Àrt. 194-199 
Onvoorziene behoeften. Árt. 200 . , . 

* 7,280,809.
# 249,300.-

60,000.-

24 Februari 1891. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop van een 
deel der Staatsgronden in de oude haven 
van Arnemuiden aan het waterschap, genaamd 
, de S1nannapolder" op ff'alckeren. S. 61. 

24 leuruari 1891. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop van grond 
onder Hooge en Lage Zwaluwe aan F . VAN 
GINNIKEN te Lage Zwalu,oe. S. 62. 

24 Februari 1891. WET, houdende ~oedkeuring 
van den onderhanrlschen vèrkoop van het 
Carmelietenkloostergebouw c. a. te Bo:r:meer 
aan de Roomsch-Katholieke parochie van 
Sint Petrus aldaar. S. 63. 

24 Februari 1891. BESLUIT, tot vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland, dd. 17 December 1890, 
n°. 42 , waarbij wordt beslist, dat er voor 
hun college 11een termen bestaan om een 
lid van den raad der gemee11te Hedel, 
dat in strijd had gehandeld met art. 24, der 
Gemeentewet, va11 zijn lidmaatschap ver
vallen te verklaren. S. 64. 

IN NAAJII VAN H. M. WILHELMINA" ENZ. 

WIJ EMMA. ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken, dd. 10 Januari 1891, n°. 11576, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland, dd. 17 December 1890, n°. 42, 
waarbij wordt beslist, dat er voor hno college 
geen termen bestaan om een lid van den raad 
der gemeente Hedel, dat in strbd had gehandeld 
met art. 24 der Gemeentewet, van zijn lidmaat-

. aehap vervallee te verklaren ; 

f 21,871,670.21 

Overwegende: 
dat genoemd besluit ia genomen na een door 

Gedeputeerde Staten krachtens art. 26 der Ge
meentewet ambtshalve ingesteld onderzoek, waarbij 
bedoeld ra11dslid, blijkens de overwegingen van 
dat besluit, aehnldig is bevonden aan overtreding 
van art. 24. der Gemeentewet; 

dat volgens art. 26 dier wet ieder raadslid, 
dat schuldig bevonden wordt aan overtreding van 
art. 24, van zijn lidmaatschap vervallen moet 
worden verklaard; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten van Gelderland 
bovenbedoeld lid van den raad der gemeente 
Hedel hadden behooren vervallen te verklaren van 
het lidmaatschap van dien ma<! ; 

dat derhalve het bovenvermeld besluit van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland strijdt met 
art. 26 der Gemeentewet; 

Gelet op art. 166 der Provinciale wet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

3 Februari 1891, n°. 17); 
Gelet op het nader rapport van voornoemden 

Minister, van 20 Februari 1891, n°. 616, af• 
deeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan, boven
vermeld besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland, van 17 December 1890, n°. 42, te 
vernietigen, wegens strijd met de wet. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in hei Staaûblad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

's Gravenhage, den 24sten Februari 1891. 
(get.) EMMA. . 

De Minuter van Binnenlandscl,e Zalten, 

(get.) DE SA VOJININ LoHJIIAN. 
(Uitgeg. 2 Maart 1891.) 
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25 Februari 1891. WET, tot definitieve vaststelling van de koloniale hnisbondelijke begrooting van 
Suriname voor het dienstjaar 1891. S. 65. 

Bij deze wet wor.ft de koloniale huiahondelijke begrootinit van Suriname voor het dieoatjaar 1891, 
voor zooveel de uitgao/!11 betreft, definitief vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1 • .Afdeeling : Gouvernements-secretarie, Koloniale Staten en algemeene dienst / 122,382.75 
2• Justitie en politie • 397,600.30 
3• .Administratie van Financiën • 166,169.80 
4• Immigratie en kolonisatie . 72,995.-
5• Eeredienst, onderwijs, armenzorg en burgerlijke geneeskundige dienst. ,, 37 1,399.40 
6• Bonwdepartement. • 144,240.-

. 7° Koloniale vaartnigen , betonning, bebakening en seinwezen • 184,273.26 
8° Pensioenen, wachtgelden, toelagen en onderstanden • 192,080.195 
9• Onvoorziene uitgaven 20,000.~ 

f 1,670,040.691 

.Artt. 2 en 3 handelen -over af- en overschrijvingen van- en betalingen uit de onvoorziene uitgaven. 
Bij Art. 4 worden tot goedmaking der uitgaven aangewezen : 

A. Directe en indirecte belastingen. '1. Bijdrage uit 's Rijks schatkist. 
B. Inkomsten van onderscheiden aard. 

26 Februari 1891. Wn, tot vaststelling van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voo-tet 
dienstjaar 1891. S. 66, 

Bij deze wet wordt het Xde hoofdstuk der begrooting van Staata11itgitven voor het dienstjaar 
zooals hierna verkort volgt: 1891, betreffende het Departement van Kolonim, vastgesteld 

1 • .Afd.: Kosten van het Departement • f 206,624.-
2• • Uitgaven ten behoeve van de kolonie Suriname • 706,184.361 

260,117.60 3• • Uitgaven t~n behoeve van de kolonie Cnraçao. 
4° Pensioenen en gagementen van gewezen landsdienaren in de voormalige 

Nederlandsche bezittingen ter Kuste van Guinea en van hunne 
nagelaten betrekkingen • • • • • • • 21,900.-

5• • Pensioenen, wachtgelden en gratificatiën, alsmede daarmede in ve;band 
slaande uitgaven • 

Onvoorziene uitgaven • 

25 Februari 189 I. BESLUIT , tot sehorsing van 
het besluit van burgemeester en wethouders 
van Hoogeveen, dd. 29 Juli 1890, n•. 2, 
waarbij aan J. KIP .Az. vergunning is ver
leend tot het oprichten van eene scheeps• 
timmerwerf voor den bouw van ijzeren schepen. 
s. 67. 

Ge,clwrat tot 1 .Hei 1891. 

26 Februari 1891. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van burgemeester en wethouders 
van Gr01tingen, van 14 Juli 1890, n°. 6, 
waarbij zijn gewijzigd de voor waarden eener 
aan E NoACK verleende vergunninit tot het 
oprichten van een stoommachine. S. 68. 

Ge,clior,t tot l Mei 1891. 

22,530.-
40,000.-

f 1,255,355 865 

28 Februari 1891. WET, tot vastsMling van 
bepalingen betreffende 's Rijke waterstaats
werken. S. 69. 

Bijl Handel. 2• Kamer 1888/89, n•. 30 ; 
1889/ 90, n°. 12; 1890/91, n°. 6, 1-3. 

Handel. id. 1890/91, bladz. 52-69, 60-69, 
71-93, 91 .-

Bandel . l • Kamer 1890/91 , bladz. 39, 40, 
90, 91, 193...:.203. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, .ENZ. 

W11 EMMA :•u. . . . . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat 

het noodzakelijk is wettelijke bepalingen vast te 
stellen ter bescherming van 's Rijke waterstaat&• 
werken , alsmede ter verzekering van het doel• 
matig en veilig gebruik dier werken; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
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Art. 1. Door Ons worden, ter bescherming van 
'a Rijke waterstaatswerken, alsmede ter ver,.eke
ring van het doelmatig en veilig sebroik dier 
werken , voor zoover daarin niet door eene wet 
of door Ooa krachtens eene wet is voorzien, bij 
algemeenen maatregel van bestnnr vastgesteld door 
straffen te handhaven bepalingen, betreffende: 

l 0 • het met vaartuigen. vlotten of andere voor• 
werpen gebrnik maken van openbare wateren, 
onder beheer van het Rijk, waaronder in deze 
wet mede verstaan worden de territoriale wateren ; 

2°. het gebruik maken ve.n kribben, dammen, 
steigers, veerponten, veerbooten, duiken, duk
dalven, remmingswerken en andere werken in, 
over of onder de snb 1 °. vermelde wateren; als
mede rnn sluizen en bruggen, alles voor zoover 
die werken zijn waterstaatswerken onder beheer 
van bet Rijk; 

3°. bet gebruik maken van de zeestranden , 
zeekeerende duinen en andere zeeweringen en van 
kadtn, losplaatsen , meerpalen, dijken, bermen, 
glooiingen, wallen en oevers, onder beheer van 
het Rijk; 

4.0 • het veranderen of bet opzettelijk belem
meren van . den loop van de wateren, sub l•. 
vermeld; 

6°. het baggeren , graven en Blikkeren , alsmede 
het viaschen, aalgeeren of rapen van schelpdieren 
of mosaelzaad op of langs de snb 2°. en 8°. ver
melde werken en in de snb 1°. vermelde wateren, 
of de daarin opgekomen slikken, gorzen of gronden, 
voor zoover de laatste onder beheer zijn van het 
Rijk; 

6°. het gebruik maken van wegen en paden, 
onder beheer van het Rijk, eo van de daartoe 
behoorende glooiingen, bermen, slooten , brug
gen, dnikers , beschoeiingen en andere werken; 

7°. het werpen of nederleggen van vaste stoffen 
in de sub 1°. vermelde wateren en op of in 
waterstaatswerken onder beheer van het Rijk, 
alsmede op de tot die werken behooreude gronden, 
voor zoover deze tol het gebruiken of bet instand
houden dier werken vereischt worden ; 

8°. het maken van werken tot het afleiden 
van water uit kanalen onder beheer van het Rijk. 

Art. 2. Op de overtreding van krachtens art. l 
gemaakte bepalingen kan door Ons hij algemeeoen 
maatregel van bestuur straf worden gesteld, doch 
geene andere of hoogere dan: 

a. hechtenis van ten hoogste zestig dagen of 
geldboete van ten hoogst~ driehonderd gulden, 
voor zooveel betreft eeoe overtreding der in art. 1 

sub 10. bedoelde bepalingen, indien zij gepleegd 
is ten aanzien van wateren, bestemd om t:e 
worden bevaren met zeeschepen, en die van de 
in art. l, sub 2•. en 3•. bedoelde bepalingen, 
indien zij gepleegd is in, op, onder of tegen 
werken als daarbij vermeld, liggende in, over, 
onder, langs of bij genoemde wateren; 

ll. hechtenis van ten hoogste dertig dagen of 
geldboete van ten hoogste honderd vijftig gulden, 
voor eene overtreding der in art. l sub 4.0 • en 
8°. bedoelde bepalingen, gelijk mede van die 
a11b 1°., !!•. en 3°. bedoeld, niet begrepen onder 
letter a ; 

c. geldboete van ten hoO!(Bte honderd golden , 
voor eene overtreding der in art. 1 sub li•., 6°. 
en 7°. bedoelde bepalingen. 
· Indien tijdens het plegen van de overtreding 
nog geen jaar ia verloopen sedert eene vroegere 
veroordeeling van den schnldige wegens gelijke 
overtreding onherroepelijk is geworden, kan de 
rechter hechtenis of geldboete tot het dobbel van 
het voor elk in den algemecnen maatregel van 
bestnnr bepaalde maximum uitspreken. 

3. De door Ons aan te wijzen ambtenaren zijn 
bevoegd, desnoods bijgestaan door de ambtenaren 
van de Rijks- of gemeentepolitie en op kosten 
der overtreders , te doen wegnemen, beletten, 
verrichten of. in vorigen toestand henitellen het
geen in strijd met de krachtens deze wet uitge
vaardigde voorschriften wordt gemaakt of gesteld, 
ondernomen, nagelaten, beschadigd of weggenomen. 

Spoedeiechende gevallen uitgezonderd, geschiedt 
dit niet, dan nadal de belanghebbende schriftelijk 
ia gewaarschuwd. 

4. De schippen van vaartuigen en vlotten zijn, 
onverminderd bon reeht van verhaal, verant
woordelijk voor de betaling van alle_ kosten, zoo 
wegens de schade, welke door hunne schold, 
nalatigheid of onvoorzichtigheid of door die van 
opvarenden aan de in an. 1 snb 2<>. en 8°. ver
melde werken wordt toegebracht, als wegens de 
te bonnen aanzien krachtens art. 8 genomen 
maatregelen. 

Die kosten worden door de ambtenaren, door 
Ons aan te wijzen, geraamd en 1•enneld in een 
proces-verbaal. 

lle schipper is verplicht de geraamde sommen 
in handen van den ambtenaar, door wien het 
proces-verbaal is opgemaakt, te storten of daar
voor tot diens genoegen borp: te stellen, onver
minderd zijne verplichting om ook de meerdere 
kosten van hentelling te voldoen, en behouden, 
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zijne bevoegdheid om de besli88ing van een booireren, 
door OnB aan te wijzen ambtenaar in te roepen. 

Bij gebreke van bet.aling of borgstelling zijn de 
in art. 8 bedoelde ambtenaren bevoegd, des nooda 
met behulp van den sterken arm, het voortzetten 
der reis, het ondernemen van den terugtocht of 
het aanvangen eener nieuwe reis, ook zoo het 
vaartuig of vlot inmiddels binnen eeoe andere 
gemeente is gebracht, te beletten. 

5. Zoo de werkelijke kosten blijken minder te 
bedragen dan hetgeen door den schipper is itestort, 
wordt het meerdere op last van Onzen Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid ter be
sebikkin11: van den sebipper gesteld. 

6. De door Ons aan te wijzen ambtenaren zijn 
bevoegd , voor zoover daarin niet bij andere wetten 
is voorzien, ter verzekering der uitvoering en 
handhaving van de krachtens deze wet uitgevaar
digde voorschriften , zich te allen tijde te begeven 
aan boord der vaartuigen en vlotten die zich in 
de in art. 1 vermelde wateren bevinden. 

Zij zullen evenwel niet tegen den wil des 
bewoners binnentreden in de gedeelten van het 
vaartuig of vlot, tot woning beatemd, dan op 

vertoon van eenen schriftelijken last van den 
kantonrechter of van den burgemeester der ge• 
meente, waarin het vaarlllig of vlot zich bevindt. 

Van dit binnentreden wordt door dengene, 
die deze handeling hooft verricht ., proces-verbaal 
opgemaakt en aan dengene, in wiens woning is 
binnengetreden, binnen tweemaal vier en twintig 
nren in afschrift medegedeeld. 

7. De strafbare feiten , in deze wet bedoeld , 
worden beschouwd als overtredingen. 

8. Deze wet treedt in werking met den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te 's Gravenhage, den 28sten Febru
ari 1891. 

(!let.) EMMA.. 

D11 Min. oan Waterstaat, Handel en NijverAeid, 
(get.) HA VELA.AB. 

De Mit1ûter oa,a Juatim, 
RUI.TB VAN BEll:RENBBOEK. 

(Uit,u119. 14, Maart 1891.) 

28 Februari 1891. fü:SLUIT, betreffende de lichting 
der nationale militie van het jaar 1891. s. 70. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordraeht van de Ministers van Oorlog, 

van Binnenlandsche Zaken en van Marine, van 
2ó Februari 1891, Vilde afdeeling, no. 1, van 
25 Februari 1891, n°. 2ó0 M, afdeeling Militie 
en Schutterijen, en van 26 Februari 1891, Bureau 
B. n°. 19; 

Gelet op de wet van den 19den Angnstns 1861, 
(Staatl6latl n°. 72), betrekkelijk de nationale 
militie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Art. 1. De lichting der militie van het jaar 

1891 bedraagt 11,000 man, waarvan 600 man 
voor den dienst ter zee bestemd worden. 

2. De hoegrootheid van het aandeel , door elke 
provincie in die lichting te dragen , wordt aang• 
wezen in de 4.de kolom van di,n staat, bij dit 
besluit behoorende. 

3. De lotelingen, voor de dienst ter zee te 
bestemmen , worden daartoe gekozen nit degenen, 
die zich, overeenkomstig art. 160 van voren
genoemde wet, aangemeld hebben om bij de zee
militie te dienen. 

Het aantal , door elke provincie te leveren in 
het voor den dienst ter zee bestemde deel der 
lichting, wordt bepaald , immers voor zoover moge
lijk , naar verhouding, welke beataat tnBSchen het 
getal dergenen, die zich in de provincie voor 4en 
dieoat bij de zeemilitie hebben aangemeld, en l,.et 
gezamenlijk p;etsl van ben, die in het gebeele 
rijk zich daarvoor hebben opgegeven. 

4. Dit bealuit treedt in werking op den vijfden 
dag nà de degteekening van het Staats6l,ad, waarin 
het geplaatst is. 

De Ministers van Oorlog, van Biunenlandsche 
Zaken en van Marine zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
bealnit, dat in het Staafl6lad zal wonlen geplaatst. 

's Gravenhage, den 28aten Februari 1891. 
(,get.) EMMA. 

Ds Mi,auler oan Oqrlog, (911t.) J . W. BxRGANSIUS. 
De Minûter oan BinnenlandacAe Zailllt, 

(,get.) DE SA V0RNIN LOHKAN. 
De Mi,ai,ter van Marifle, (,get.) DYSEBIN0K, 

(Uit9e9. 11 Maart 1891.) 
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Behoort bij het Koninklijk besluit van den 28aten Februari 1891 (St4at6fJlad n°. 70). 

PROVINCIIN. 

oordbrabant .. N 

G 

z 

N 

z 

u 

Fri 

Ov 

G 

Dr 

L 

eider land .. 
uidholland • . 

oordholland . 

eeland . 

trecht. 

esland 

erijssel . 

roningen. 

enthe . . 

,imburg .. 

STAAT, aanwijzende het door elke pr01Jincie te dragen aandeel 
in de lichti~g der nationale militie van 1891, ten bedrage van 
11,000 man. 

Aantal 
ingeschrevenen, 

waarnaar UITSLAG DER GLOBALE Ol'GBL:XGD 
het aandeel der Opm.,.ki1tgtm. 

froviocie, BEREX.F.NlNG. AANDBBL. vo gens art. 2 
der wet, is 
berekend. 
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De Mmuter t1an Oorl,og, 
Ons bekend, 

(.get.) J. W. BBRGANS!llS. 

De Minuter t1a1J Binnenlantkche Zaim, 
De Mittuter Valt MariM' 

DE SAVOBNIN LOHIIA.N. 

DYSERINCK. 

6 Maart 1891. B.11sLUIT, lot intrekking van 
het Koninklijk besluit vau 2 November 1889 
(Staat6fJlad n°. 167), houdende verbod van 
uitvoer uit de gemeente Goe, van varkens 
en van vleeech, meat en afval dier dieren. 
S. 71. 

IN lUAJ( VAM H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr.r EMMA, ENZ. 

Overwegende, dat sedert December 1889 geen 
geval van trichinenziekte onder de varkens te 

Goe, is waargenomen en die ziekte dns blijkt 
geweken te zijn ; 

Gezien art. 15 der -wet van 20 Juli 1870 
(Staaûblad n°. 131), laatstelijk gewijzigd bij die 
van l li April 1886 (StaaûfJl,ad n°. 64); 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landeche Zaken, van l O Februari 1891, n°. 464, 
afdeeling Medische Politie; 

Den Raad van State geboord (advies vao den 
24 Februari 18111, n°. 7); 

Gelet op het nader rapport van voornoerriden 
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Minister, van 4, Maart 1891, n°. 707, afdeelinl' besluit worden de woorden: lwofd 11an Att g,
Medische Politie; ,neenteoe1t1Wr verv1111gen door het woord : ,trawl

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen-,. 11onder. 

Art. 1. Het Koninklijk besluit van 2 Novem- 3. De bepaling van art. 21 van het Koninklijk 

ber 1889 (Staatsblad n•. 167), houdende verbod besluit van 23 Augustus 1862 (Staat1olad n•. 141) 
van uitvoer uit de gemeente Goes van varken, is op het tegenwoordig besluit toepasselijk. 

en van vleesch, mest en afval dier dieren, wordt De Ministers van Waterstaat, Handel en Nijver-
inp;etrokken. heid en van .Bnitenlandsche Zaken zijn belast met 

2. Dit besluit treedt in werking op den vijfden de uitvoering van dit beslnit, dat in het Staat,
dag na dien der afkondiging in het Staat1olaii IJlad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 

en in de Staatscotiraut. zal worden gezonden aan den Raad vau St.te. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken is · 's Gravenhage, den 6den Maart 1891. 

belast met de uitvoering van dit besluit, dat ia (get.) EMMA. 
het Staatsolad en gelijktijdig in de Staatscourant 
zal worden geplaatst , en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's Gravenhage, den 6den Maart 1891. 
<.g,t.) E M MA. 

De Minilter van Binnenland,cAe Zaken, 
(get .) OE SA VORNIN LOHKAN. 

(Uitgeg. 18 Jlaart 1891.) 

6 Maart 189 1. BESLUIT , tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 23 Augustus 1862 
(Staataolad n•. 14,1), houdende vaststelling 

~an bepalingen op de strandvonderij, zooals 

het is gewijzigd bij het Koninklijk besluit 

van 19 Januari 1879 (Staatlolad n•. 10). 

S. 72. 
IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

WIJ' EMMA, ESZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid, van 7 Jannari 1891, 
litt. D, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 

3 Februari 1891, n•. 16); 
Gezien het nader gemeenschappelijk rapport 

van de Minislera van Waterstaat, Han del en 
Nijverheid, van 26 Februari ] 891, n•. 148, 

afdeeling Handel en Nijverheid, en van Buiten• 
landsche Zaken, van 4 Maart daaraanvolgende, 

n•. 2318, 2de afdeeling'.; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1 . In art. 1 van het Koninklijk besluit 

van 23 Angnstns 1862 (Staatsolad n°. 141), 
houdende vaststelling van bepalingen op de strand
vonderij, zooals het is gewijzigd bij het Koninklijk 
besluit van 19 Januari 1879 (SttUdaolad n•. 10), 
wordt in de tweede zinsnede achter het woord : 
Rottumeroog gelezen: en in tk gemente '11 Gra-

11,uage. 
2: In art. 2, 2de zinsnede van voornoemd 

1891. 

De Min. van Water,taat, Handel en NijverAeitl, 
(get.) HA VELAAR. 

De Mini,ter van Bt1itimla11d,clte Zdm, 
(get.) HARTSEN. 

(Uitgeg. 12 Maart 1891.) 

9 Maart 1891. MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde 

Staten der provinciën, betreffende het ver
schaffen van school11;elegenheid ten behoeve 
van kinderen die het onderwijs aan de open
bare lagere scholen wenschen te volgen. 

Mijne aàndacht is in den laatsten tijd bijzonder 
gevestigd op het betreurenswaardig feit, waarvan 
ook in de regeeringsverslagen betreffende den toe
stand van het lager onderwijs bij herhaling melding 
is gemaakt, dat vele kinderen in de groot~ 
gemeenten van onderwijs verstoken blij ven of de 
lagere school te vroeg moeten verlaten wegens 

gebrek aan rnimte in de openbare scholen. De 
verklaring: van dit euvel moge voor een deel te 
vinden zijn in de sterke toeneming der bevolking 

in de groóte centra en in de onmogelijkheid om 
terstond aan alle aanvragen tot plaatsillg te vol• 
doen , het wil mij toch voorkomen , dat hiermede 
de bestendiging van dezen gebrekkigen toestand 
niet is gerechtvaardigd en dat art. 18 van de 
wet op het lager onderwijs niet toelllat, vrede 

te hebben met een onvoldoend getal scholen in 
eenige gemeente, waar toch art. 16 van gemelde 
wet niet alleen aan de gemeentebestnren de ver
plichting oplegt om te zorgen voor een genoeg• 
zaam aantal scholen, maar het aangehaald art. 18 
daarenboven aan Gedeputeerde Staten en aan 
's lands Regeering de zorg opdraagt om voor de 
naleving der bedoelde verplichting te waken. 

Er bestaat, naar mijne zienswijze, bijzondere 
aanleiding om meer dan tot dusverre op de stipte 

4, 
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naleving van het wettelijk voorschrift toe te IÎen, 
waar het gebrek aao de noodige 1uimte gee•
zios is toe te achrijveo aan onverwachte omstandJ!r-' 
heden, doch eenvoudig aan de nalatigheid der · 
gemeentebesturen , om tijdig io de behoefte aan 
schoolruimte te voorzien. Niet zelden schijnen 
de aanzienlijke uitgaven, voor den bouw van de 
noodige scholen gevorderd , de gemeentebesturen 
te nopen, deze kosten zooveel mogelijk over eenige 
jaren te verd8".len, of de uitvoering van besluiten 
tot stichting vao scholen eenigen tijd te \'erdagen, 
in de hoop , dat de verlangde uitbreiding nog 
onnoodig zal blij ken; doch de wet laat dergelijk 

uitstel niet toe. 
En evenmin kan ten deze een beroep worden 

toegelaten op het financieel bezwaar aan d~ na
koming der wet verbonden. Het zal toch ook 
U niet onbekend zijn gebleven, en er is in de 
regeeringsverslagen menigmaal op gewezen, dat 
onder de gemeentebesturen, die in dit opzicht te 
kort schieten, er worden aangetroffen, die niet 
alleen in gunstige geldelijke omstandigheden ver
keeren, maar die aanzienlijke bedragen over hebben 
voor oprichting en instandhouding van inrichtingen 
voor middelbaar en hooger onderwijs, niet zelden 
ook voor uitgaven van kunst en wetenschap, welke 
evenwel vaak uitsluitend of voor een zeer groot 
deel ten nutte van de meergegoede bevolking 
■trekken. Is aan de gemeentebesturen vrijheid 
gelaten de inkomsten der gemeenten ook voor 
èrergelijk e uitgaven te doen strekken, de Regee-
1i11g heeft te waken, dat in de eerste plaats 
worde voorzien in de behoeften, waarvan de ver
vulling. door de wet aan de locale besturen is 

gedragen. De· in de grondwet geschreven ver
plichting met betrekking tot het lager onderwijs, 
welke in art. 16 van de wet op het lager onder
wijs aan de gemeentebesturen is overgedragen, 
bekleedt ànaronder eeoe eerste, zoo niet de voor

naamste pl\&ts. 
Ik heb derhalve de eer U te verzoeken, aan 

deze a1111gelegeoheid Uwe aandacht bijzonder te 
wijden en voor het geval in eene gemeente het 
getal scholen onvoldoende blijkt te zijn, de noodige 
vermeerdering onverwijld te bevelen. 

De Mini.tter van Binnenlantucke Zaken, 
(get.) DE SAVORNIN LOHllUN. 

11 Maart 1891. BJ:sLUIT, betreffende wijziging 
der voorwaarden voor geschiktheid bij den 
kolonialen militairen dienst. S. 7 3. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr.r EMMA., Bi-z. 

Op de gemeenschappelijke voordracht· van de 
Ministers van Koloniën en van Oorlog, dd. 
27 Februari 1891, Kabinet, Letter Q•, en dd. 
6 Maart 1891, Kabinet, La. N"; 

Gezien de Koninklijke besluiten van 30 De
cember 1883 (Staal8blaà n•. 266), betreffende 
de toepas~ing van de reglementen omtrent het 

· geneeskundig onderzoek nopens de geschiktheid 
voor den dienst bij de Zee- en Landmacht, op 
vrijwilligers vbor den kolonialen militairen dienst, en 

van 24 A.uicostns 1890, n•. 18, betreffende 
de oprichting eu het beheer der koloniale reserve ; 
· Hebben goedgevonden en verstaan, met wijzi
ging in zooverre van het eerstaangehaalde Koninklijk 
besluit, te bepalen: 

1. personen, die in 008t-Inàië geboren zijn of 
aldaar minatens twee jaar vertoefd hebben, worden 
niet geacht ongeschikt te zijn voor den kolonialen 
militairen dienst door de gebreken, vermeld onder 
nummer 7 en 27 van kolom A van het reglement 
onder A vastgesteld bij Koninklijk beslnit van 
2 November 1883 (Staatablaà n•. 161); 

II. de gebreken hierboven sub I aangeduid, 
sluiten de geschiktheid voor den dienst bij de 
koloniale reserve niet uit. 

De Ministers no Koloniën en van Oorlog zijn, 
ieder voor zooveel hem aangaat, belast met de 
nitvoering van dit besluit , dat in het Staatablad 
zal worden geplaatst eu in werking zal treden 
met den dag der afkondiging. 

's Gravenhage, den llden Maart 1891. 
<_get.) E MM A. 

De Mini,ter van Kolomëtt, (.get.) MACKAY. 

De Min. ioan Oorl,og, (.get.) J. W. BERGANSIUS. 

(Uitgeg. 18 Maart 1891.) 

18 Maart 1891. BBsLuIT, houdende machtiging 
tot uitgifte van / .li,000,000 in schatkist
promessen, volgens de wet van den 5den De• 
cember 1881 (Staatablaà n•. 186). S. 74. 

18 Maart 1891. BRSLUIT, omtrent vrijstelling 
van meting voor Duitsche schepen. S. 75. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W,.r EMMA., ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan
ciën, van 14den Maart 1891, u•. 63, Invoer-: 
rechten en Accijnzen ; 

Gezien het Konillklijk besluit van 6 April 1877 
(Staatz6l,ai, n•. 69), waarbij , onder de noodige 



18 MAART 18 91. 51 

voorz1enmgen, van de meting in Neder!,and zijn 

vrijgesteld de schepen, te huis behoorende in het 
Duitsclie Rij/; en voorzien van een meetbrief, door 

de bevoegde autoriteit in dat Rijk afgegeven ; 
Hebben besloten en besluiten : 

Emig artikel. 

Voor de toepassing van de artikelen 1 en 2 

van het Koninklijk besluit van 6 April 1877 
( Staatsl;l,ad n•. 69) wordt met den daarbij be

doelden meetbrief gelijkgesteld het bijzonder bewijs 
van m~ting, door de bevoegde autoriteit in het 
Duitsclie R(fi afgegeven voor de vaart van het 
schip door liet fanaal van Sue:z. 

De Minister van Financiën is belast met de uit
voering van dit besluit, 't welk in het Staats/Jlad 
zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 18den Maart 1891. 

(get .) EMMA. 
De Minister van Financiën , 

(get.) GODIN DE BEAUPORT . · 
(Uitgeg. 25 Maart 1891.) 

18 Maart 1891. Bil:sLUIT, houdende vastst.elling 

van een reglement voor de examens ter ver

krijging van een diploma als machinist aan 

boord van koopvaardijschepen. S. 76. 
IN NA.All VAN H. ·M. WILHELMINA, ENZ. 
W1~ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Miuister van Water
. staat, Handel en Nijverheid , van 21 Januari 1891, 

!it. D, afdeeling Handel en Nijverheid; 
Den Raad van State gehoord (advies vau 10 Fe

br,uari 1891, n•. 10); 

Gelet op het nader rapport van den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 12 Maart 
1891, n•. 181, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

'1•. vast te stellen het reglement, hetwelk met 

de daarbij behoorende programma's aan dit be~nH 
is gehecht; 

2° . . te bepalen, dat dit besluit in werking treedt 
op 1 Mei 1891. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staat,olad zal geplaatst en waarvan afschrift 

aan den Raad van State zal gezonden worden. 
's Gravenhage, den 18den Maart 1891. 

(get.) EMMA; 
De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

(get.) HAVELAAR. 
( Uitgeg. 1 April 1891.) 

REGLEMENT voor de ezamem ter vermj
ging van een diploma au machinist aan 
/;oord van koopvaardijacliepm. 

Art. 1 . Er wordt van Staatswege gelegenheid 
gegeven tot het afleggen van examens ter ver
krijging van een diploma als machinist aan boord 
van koopvaardijschepen. 

2. Dé examens worden afgenomen door eene 
commissie, zitting houdende bij afwisseling te 
Amsterdam en te Rotterdam. 

3. De commissie beslaat uit vijf leden, van 
welke een het voorzitterêchap bekleedt. Bij ont
stentenis van den voorzitter wordt hij vervangen 

door den oudste in jaren der aanwezige leden. 
De leden en de voorzitter worden benoemd 

door den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, telkens voor den tijd van één jaar. 

Op gelijke wijze worden vijf plaatsvervangen 
benoemd, die in geval van ontstentenis van leden 

optreden, daartoe door den voorzitter opgeroepen. 
Ingeval de werkzaamheden door een buiten

gewoon grooten toevloed van candidaten e~n te 
grooten omvang zouden krijgen, wordt dP com
missie op voordracht van den voorzitter door den 
Minister uit de plaatsvervangende leden aangevuld. 

4. De commissie houdt ten minste vijf zit

tingen in het jaar, zooveel mogelijk aanvangende 
op den vierden Dinsdag eener maa~d. 

Tot het houden van zitting en het nemen van 
besluiten wordt · de tegenwoordigheid van ten 

mins'6 drie leden , de voorzitter of fungeerende 
voorzitter daaronder begrepen, vereischt. 

5. Tijd en plaats van elke zitting worden 
telkens ten minste. drie weken te voren door den 

voorzitter der commissie in de Staaû courant be
kend gemaaki. 

Zij, die een examen wenschen af te leggen, 
geven hem daarvan kennis ten minste acht dagen 

v66r den. dag waarop de zitting der commissie 
aanvangt. 

Heeft zich ééne week v66r den dag waarop 
het examen moet aanvangen, niemand aangemeld, 
dan wordt de zitting der commissie uitgesteld tot 
de volgende maand. · 

De voorzitter geeft daarvan onmiddell ijk kennis 

aan de leden der commissie en aan den Minister 
van Waterstaat , Handel en Nij verheid. 

6. De voorzitter en de leden der commissie 
genieten uit 's Rijks schatkist vacatiegelden tot 
een bedrag van acht gulden per dag en vergoeding 
voor reis- en verblijfkosten naar de tweede klasse, 

4,• 
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volgens het Koninklijk besluit van 5 Januari 1884 
(Staatablad n°. 4). 

7. De regeling van het examen dat, wat het 
theoretisch gedeelte betreft, schriftelijk en monde
ling wordt afgenomen, geschiedt door den voor
zitter. 

Het mondelinge examen wordt in het open-
baar gehouden. . 

8. Door de commissie wordt examen afgenomen · 
ter verkrijging vau diploma's Á., B en 0. 

Diploma Á. is een bewijs van bekwaamheid als 
tweede machinist op schepen, uitsluitend bestemd 
voor de vrachtvaart. 

Diploma B is een bewijs van bekwaamheid als: 
a. eerste machinist op schepen, uitsluitend be

stemd voor de vrachtvaart , zoo mede op schepen, 
varende tusscben Europeesche. havens onderling 
en tusschen deze en niet-Europeesche havens der 
Middellandsche en Zwarte zee; 

b. tweede machinist op alle koopvaardijschepen. 
Diploma O is een bewijs van bekwaamheid als 

eerste machinist op alle koopvaardijschepen. 
9. Om tot het afleggen van een examen te 

worden toegelaten, moet de candidaat overleggen: 
1°. het bewijs, dat hij den leeftijd rnn acht

tien jaren heeft bereikt; 
2°. eene verklaring van een door den Minister 

van Waterstaat, Handel en Nijverheid aangewezen 
deskundige, dat hij niet aan doofheid of hard
hoorigheid lijdende is; 

De regelen, waarnaar het onderzoek van dezen 
deskundige plaats heeft en de eischen die daarbij 
worden gesteld, worden door den Minister bepaald. 

3°. het bewijs dat hij gedurende ten minste 
drie jaa1' met vrucht gewerkt heeft in eene 
machinenfabriek aan den bouw of de herstelling 
van stoommachines, of wel in het bezit is van 
het eind1liploma der kweekschool voor machinisten 
te Amsterdam, of van eene andere inrichting tot 
opleiding van machinisten , ter goedkeuring van 
den Minister ; 

4°. voor het diploma Á: 

het bewijs, dat hij gedurende ten minste één 
jaar op buitengaats varende stoomschepen heeft 
dienst gedaan als leerling, als adsistentmachinist 
of als machinist; 

voor het diploma B: 
het bewijs, dat hij gedurende ten minste twee 

jaren op buitengaats varende stoomschepen als 
.machinist heeft dienst gedaan; 

voor het diploma C: 

het bewij'è, dat hij gedurende ten minste twee 

jaren heeft dienst gedaan , hetzij als eerste machi
nist op schepen uitsluitend bestemd voor de 
vrachtvaart, of op schepen die varen tusschen 
Europeesche havens en niet-Europeesche havens 
der Midellandsche en Zwarte zee onderling, hetzij 
als tweede machinist op schepen, welke op niet
Europeesche havens buiten de Middellandsche en 
Zwarte zee varen en niet uitsluitend voor de 
vrachtvaart bestemd zijn. 

Als bewijzen van gedanen dienst worden aan
genomen verklaringen afgegeven door de ambte
naren voor welke de aan- en afmonstering van 
den candidaat beeft plaats gehad, of zoodanige 
andere bescbeideu als door de commissie voliloende 
worden geoordeeld. 

10. De kennis die gevorderd wordt voor het 
verkrijgen van de in art. 8 genoemde diploma's, 
is aangewezen in de programma's A, B en C bij 
dit reglement gevoegd. 

Is het examen naar het oordeel der commissie 
op voldoende wijze afgelegd, dan wordt door haar 
aan den candidaat het verlangde diploma uitgereikt. 

Het model der diploma's wordt door ilen 
Minister val! Waterstaat, Handel en Nijverheid 
vastgesteld. 

11 . De commissie beslist met meerderheid vau 
stemmen. 

In geval van staking beslist de voorzitter. 
Hij , die tengevolge van een on voldoend examen 

is afgewezen, wordt eerst nà zes maanden weder 
tot een nader examen voor gelijk diploma toege
laten. 

12. Voor het examen ter verkrijging van di
ploma Á wordt door dea candidaat eene som van 
vijf gulden betaald; voor dat ter verkrijging van 
diploma B zeven gulden vijftig cent; voor dat 
ter verkrijging van diploma O tien gulden. 

Deze betalingen geschieden vóór den aanvang 
van het examen. 

f>e opbrengst der examengelden wordt door den 
voorzitter der commissie in 's Rijks schatkist ge
stort en de kosten van het examen worden op de 
Staatsbegrooting verevend. 

13. Ue commissie zendt vóór 31 December aan 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid een beredeneerd verslag van de in het jaar, 
waarover zij is benoemd , gehouden examens. 

14. Met afwijking van het bepaalde bij het 
Koninklijk besluit van 22 Februari 1851 (Staat1t
lJlad n°. 12), wordt aan den in art. 9 bedoelden 
geneesknndige, wauneer hij geene rijksbetrekking 
bekleedt waaraan bezoldiging is verbonden, eene 
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belooning toegekend ten bedrage van één guldenJ 
voor eiken onderzochten candidaat. 

Behoort bij het Koninklijk beslnit van den. 
. 18 Maart 1891 (Staataolad n°. 76). 

De Min. van W'ater,taat, 
(get.) 

Mij bekend, 
Handel en _Nijverlaeid, 

HAVBL.U.R. 

PROGRAMMA A. 

1 °. De candidaat moet eene leesbare hand 
schrijven en zonder grove fouten een opstel in 
de Nederlandsche taal kunnen maken over een 
onderwerp van zijn vak. 

In bijzondere gevallen kan de Regeering de 
kennis van een andere taal als voldoende verklaren •. 

2°. Rekenkunde. 
a. Vaardigheid in het oplossen van vraagstukken 

met geheele en decimale getallen en gewone breuken. 
~- Toepassing van het N ederlandsche en Engel

sche stelsel van maten en gewichten en de onder-. 
linge verhondingen daarvan. 

3•. De allereerste beginselen van de natnur
en werktuigkunde. 

4°. Beginselen van het hand- en rechtlijnig 
teekenen, in het bijzonder het schetsen van 
machinedeelen. 

l>•. Stcumwerkluigku1'de. 
Eene aljremeene kennis van de meest gebrnike

lijke scheepsstoomketels, hnnne onderdeelen en 
appendages. 

Kennis der behandeling van stoomketels gedn-· 
rende de vaart en gedurende het liggen onder 
stoom. 

Kennis van de gevaren verbonden aan het op
koken en de te nemen voorzorgen. 

Kennis van den invloed van het waterpeil op 
de veiligheid en de werkiag van stoomketels en 
machines, van het spuien, van het breinen en 
van het gebruik van den zontweger. 

Kennis van het schoonmaken en onderhoud van 
stoomketels, alsmede van het verrichten van kleine 
voorzieningen gedurende de vaart. 

Kennis van het onderhoud der stoomketels ge
Jnrende het opleggen der stoomschepen. 

Kennis der wettelijke voorschriften betreffende 
het gebruik van stoomtoestel)en. 

Eene algemeene kennis van de meest gebruike 
lijke scheepsmachines, hare onderdeelen, samen
stelling, werking en behandeling, gedurende de 
vaart en gedurende het liggen onder atoom. 

Kennis van de verschillende inrichtingen voor 
v66r- en achterwaartschen gang en hare behandeling. 

De beoordeeling van den toestand der machinerie 
en het verrichten van kleine voorzieningen gedn
rende de vaart. 

Kennis der gebruikelijke voortstuwers i~chroeven 
en raderen) en het verrichten van reparatiën daaraan. 

6°. Bekendheid met de inrichting van hel jour
naal der machinekamer. 

Behoort bij het reglement, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 18 Maart 1891 (Staatdlad no. 76 ). 

Mij bekend, 
De Min. van Waterstaat, Handel en Nijverlteiil, 

(get.) fu VELAAR. 

PROGRAMMA B. 

1 °. Al hetgeen vereischt wordt voor het 
diploma À. 

2°. Taal. 
Kennis der Engelsche of Duitsche talen, zoodat 

een iijdschrift over het vak kan worden begrepen 
en men zich in eene dier talen verstaanbll&l' kan 
nitdrukken. 

8°. Rekenleunde. 
Tot en met de leer der evenredigheden en de 

2de machtsworteltrekking. 
4°. Meetkunde. 
Kennis der eenvoudige meetkundige eigenschap

pen van lijnen, hoeken en driehoeken, alsmede 
van den cirkel en van de eenvoudige meetkundige 

,lichamen. 

f>•. Eenige meerdere kennis van natuur- en 
werktuigkunde. 

6°. Stoomwerktuig'/runde. 
Practische bekendheid met de werking van 

expansie en condensatie met het gebrnik van den 
indicateur en de berekening van diagrammen. 

Het stellen van stoomsch niven en assen en 
bekendheid met de meest gebruikelijke hulpmachines 
aan boord. 

Kennis van constructie en inrichting der meest 
gebruikelijke scheepsstoomketels, 

Kennis der meest voorkomende gebreken aan 
machines en stoomketeh ea de wijze waarop 
daarin wordt voorzien. 

Het verricht.en van tijdelijke or definitieve her
stellingen aan machines of stoomketels O)J zee , 
of in de haven. 

7°. Eenige kennis van brandstoffen, pakkings
en smeermiddelen. 

8°. Bekendheid met de oorzaken van zelfont-
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branding en het ontstaan van ontplofbare gasaen 
in ateenkolenrnimen, en de voorzorgen die tegen 
dergelijke ongelnkken dienen genllme11 te worden. 

90. Bedrevenheid in het maken v_a_n werkteeke
ningen no te herstellen en te vemienwen deelen 
en het berekenP.n der afmetingen en de belaaüng 
van de verschillende typen van veiligheidskleppen. 

Behoort bij het reglement , vastgesteld bij 

Koninklijk beslnit van 18 Maart 1891 (St44tl· 

lJlarl n°. 76). 
Mlj bekend, 

De Min. van· W ateutaat, Ha11àel en Nijverlutid, 
(get.) HAVELAAR. 

PROGRAMMA O. 

10. Al hetgeen vereischt wordt voor het diplo
ma B. 

2°. Tt14l. 
Kennia der Engelsche of Dnitsche talen, be

staande in: 
a. het vertillen van een eenvoudig stuk blj 

voorkeur op het vak betrekking hebbende, van 
één dier talen in het N cderlandach; 

IJ. het zonder grove f1>0ten stellen van een 
brief in één dier talen over een eenvoudig , in 
het machinevak voorkomend onderwerp, waarvan 
de hoofdpunten zullen worden opgegeven. 

8°. Rel:enirmde en .J.lgebra. 
a. Logarithmen. Derde machtsworteltrekking. 
IJ. H erleiding van geheele en gebroken vormen 

en wortelgrootheden, vergelijkingen van den laten 
en 2den graad. 

4@. Meetkunde. 
a. De lagere meetkunde tot en met den cirkel. 
IJ. Het berekenen der oppenlakken van veel-

hoeken en van den cirkel en de berekening bij 
beuadering van oppervlakken, die door kromme 
lij oen worden bégrensd. 

c. Het berekenen van den inhoud van prismen, 
cilinders, pyramiden, kegels enz., en de bereke
ning bij benadering van door gebogen vlakken 
begrensde lichamen. 

d. De kennis der trigonometrische functiën en 
de berekening der zijden en hoeken van recht
en scheefhoekige driehoeken. 

6°. ff' erl:tuiglmnrle. 
De beginselen der vaatheidsleer toegepast op 

buiging en wringing (tonie) van eenvoudige door
sneden. 

6°. Natuurl:und-e. 
De natuurkunde, voor zooveel betreft hare toe-

psBSing op het stoomwerktnig en op stoomschepen 
voorkomende hulpwerktuigen. 

7°. Stomn,oerl:tuigJ.unrle. 
a. Grondige kennis van de inrichting, de werkintz 

en de behandeling van de verschillende scheep&• 
stoomwerktuigen en stoomketel.!. . 

IJ. Volledige bekendheid met het stellen van 
scheepsmachines en hnnne onderdeelen; de onder
linge verhoudingen en het weerstandsvermogen 
van verschillende ketel- en machinedeelen en het 
beoordeelen van diagrammen. 

c. Volledige kennis van behandeling, onder hond 
en herstelling van scheepswerktnigen en ketels. 

rl. Bekendheid met de beginselen van ketel
constrnctie, berekening van steunen en klinknaden. 

e. Bekendheid met de algemeene ondervinding 
op het gebied van vertering van ketelplate11 en 
de voorzorgen die daartegen genomen moeten 
worden. 

f . De candidaat zal eenige beschrijvingen moeten 
geven liefst 11it eigen waarneming van gelireken , 
die voortgekomen zijn nit gebrekkige constrpctie, 
verwaarloozlng enz. en tevens aangeven hoe die 
gebreken hadden voorkomen kunnen worden en 
hoe zij het beate te hentellen zijn. 

g. Voldoende bekendheid met de inrichting van 
electri8<'he verlichtingen, koude 1 uchtmachines, 
stoomstourmachines, stoomaanzetwerktnigen, stoom
ankerspillen enz. om op oordeelkundige wijze het 
onderhoud daarvan op zich te kunnen nemen. 

Behoort bij het reglement, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 18 Maart 1891 (StaatalJ[arl n•. 76). 

Mij lirkend, 
De Min. oan Wat11rataat, Handel en Nijoerlteirl , 

(g6t.) HAVELAAR. 

18 Maart 1891. MISSIVE van den Minister van 
Oorlog aan de commandeerende officieren van 
de korpsen der landmacht, betreffende milicien
verlofgangers. 

Hoewel bij art. 21 van het voorschrift, be
hoorende bij de beschikking van 16 Juni 1883 , 
VII• afd., n°. 43, is bepaald, dat de miliciens, 
alvorens met verlof huiswaarts te worden gezon
den , bekend moeten worden gemaakt met de 
verplichtingen die als verlofganger op hen rusten, 
komen niettemin vele overtredingen van art. 133 
der militiewet voor. 

Laatstelijk beweerden eenige der overtreders, 
in de meening te hebben verkeerd dat zij, na 
voor herhalingsoefeningen onder de wapenen te 
zijn ~weest, zich niet opnieuw bij den bnrge-
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meester hunner woonplaats behoefden aan te 
·melden. 

Vermits de straf, op bedoelde over.treding ge· 
steld, zeer drukkend kan zijn voor den verlof- · 
ganger, vooral wanneer hij gehuwd ia, heb ik 
de eer, op deze aangelegenheid in het bijzonder 
Uwe aandacht te vestigen . Er zal moeten worden 
zorg gedmgen, dat de miliciens ook nog op den 
dait van ànn vertrek met groot verlof, of daags 
te voren , met nadruk worden herinnerd aan de 
verplichtingen hon bij de artt. 133 en 134 der 
militiewet opgelegd. Daarbij zal hun moeten wor
den aanbevolen, zich terstond na aankomst in de 
gemeente, wáar zij zich metterwoon gaan vestigen, 
of uiterlijk den volgenden dag in persoon aldaar 
ter secretarie te vervoegen tot bet voor gezien 
laten teekenen van hunnen verlofpas door den 
burgemeester. De ondervinding leert, dat de 
meeste overtredingen van artt. l 33 en 134 dier 
wet ontstaan doordat bedoelde aanmelding. aan
vankelijk tot eenen lateren dag wordt uitgesteld. 

De Min. van Oorlog, (get.) J. W. BERGANBIUS. 

31 Maart 1891. MISSIVE van den Minister van 
J nstitie aan de besturen der gevangenissen, 
betreffende nitreikinir van een bewijs van 
ontslag bij het verlateu der gevangenis. 

In den laatsten tijd is het herhaaldelijk voor• 
gekomen , dat in het PolitiilJl,atl genoemde per
sonen bij hunlle aanhouding hunne straf reeds 
hadden ondergaan. Dewijl zij daarvan echter geeD 
bewijs konden overleggen, moest naar de waar• 
heid hunner verklaring een onderzoek worden inge
steld, dat 111eestal een vrij gernimen tijd vorderde, 
gedurende welken de betrokken personen onrecht
matig io verzekerde bewaring worden gehouden. 

Zoodanige toestand mag niet bestendigd worden, 
en daar het ook met inaclttneming van den meest 
bekwamen spoed niet altijd mogelijk iR de be
richten betreffende het vervallen zijn van gedane 
aanvragen tot opsporing en aanhouding, tijdig ge
noeg ia het Politiebl,atl op te nemen, behoort 
een ander middel te worden aangewend, dat tegen 
onwettige vrijheidsberooving kan beveiligen. 

Dat acht ik gelegen in het uitreiken van een 
ontslagbrief of een bewijs van ontslag aan al 
de personen die de gevangenis na expir•tie van 

straf verlaten, onverschillig van welken duur die 
straf is geweed. Mocht een veroordeelde, na4d 
hem door het hoofd van het gesticht is medege• 
deeld dat hij een bewijBStuk als hier wordt bedoeld 
kan bekomen, daarop volstrekt geen prijs stellen, 

,:lan zou voor zulk ~en met ontslag vertrekkende, 
de uitreiking achterwege knnnen blijven. Al de 
mo~lijke onaangename gevolgen van het gemiJI 
van een ontslagbrief, waarop de aandacht van den 
betrokken persoon behoort te worden i:evestigd, 
zou deze dan toch aan zich selven te wijten hebben, 

Tot besparing van werk, en wijl voor het hier 
beoogde doel met een eenvondiger bewijs dan de 
gewone ontslagbrief (model 41i) kan worden vol
staan, heb ik een verklaring doen drukken, waar

,van een vereiacht getal exemplaren hierneven.a 
gaat, en waarvan de invnlling zeer weinig tijd 
vordert Dit imprim6 moet gerekend wordeo op. 
de lijst van registers en gedrukte stukken voor 
den dienst in de gevangenissen enz. voor te komen 

. onder n°. 45 bi.,, en moet meer bijzonder bestemd 
bl!Jven voor hen, die straffen van minder dan 
een maand hebben ondergaan. · 

Ik heb de eer Uw College te verzoeken aan 
deze aanschrijving het vm:eischte gevolg te willen 
geven. 

De Minilter van Ju,titie, 
(!let.) Run VA!f B.11:ERENDROEK. 

Model 456il. 

ADMINISTRATIE DER GEVANGENISSEN. 

B.l!IWJJS VAN ONTSLAG. 

De ondergeteekende, 
H fd de Strafgevangenis te 

00 van het Huis van bewaring 

verklaart dat de stmf van dagen 

gevangeoiastraf heeft ondergaan van tot 
hechtenil 

189 , welke straf was opgelegd bij 
• de arrond.-rechtbank te 

vonma van het kantongerecht 

den 189 • 

Het Hoofd der gf!l)angmil, 

den 189 ; 

6 April 1891. Bi:sLUIT, tot vernietiging van 
het besln!t van den raad der gemeente . Coe, 
r,ortlen, dd. 27 December 1890, waarbij 
H. HAKBERG tot ontvanger dier gemeente 
is benoemd. S. 77. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, BNZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordmcht van den Minister van Bin
nenlandsohe Zaken, van 17 Februari 1891, n°. 690, 
afdeeling Binnenlandsch Beatonr, ter vernietiging 
van het besluit van den raad der gemeente Coe-
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oorden,, dd 27 December 1890, waarbij H. H.u,
BERG tot ontvanger dier gemeente is benoemd ; 

Overwegende, dat die benoeming geechied is 
met beslissing door het lot, nadat de stemmen 

hadden gestaakt in de eerste ,ergaderio11: , waarin 

de benoeming aan de orde was gesteld; 
dat deze vergadering onvoltallig was; 
dat de tweede alinea van art. 60 der Gemeente

wet, in verband met de derde alinea bepaalt, dat 
bij staking van stemmen voor de eerste maal, in 
eene onvoltallige vergadering, het nemen van het 
liesluit tot eene volgende vergadering wordt nit

gesteld; 
dat de eerste alinea van dat wetsartikel onge

twijfeld ook bij voordrachten en benoeminiten van 
personen toepassing vindt en in de wet geen grond 

wordt aangetroffen , die zou toelaten aan de tweede 
alinea van datzelfde artikel eeue meer beperkte 

toepassing te geven ; 
dat dus bovenvermelde benoeming van een ge

,meente-outvaoger is geschied in strijd met arti
kel 50 der Gemeentewet ; 

Gelet op artikel lliS der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

10 Maart 1891, o0
• H); 

Gezien het nader rapport van den Minister van 

Binoenlanilscbe Zaken, van 26 Maart 1891, 
n•. 1272, afdeeling Binoenlaudsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en ventaan, het boven

genoemd besluit van den raad der gemeente Coe
ooràen, van 27 December 1890, wegens strijd 
met de wet, te vernietigen. 

De Minister van Binnenlaodsche Zaken iR belast 

met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 

Staau/Jlad geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

Arolsen, den 6den April 1891. 

(!Jet.) EMMA. 

De Minilter 
(!Jet.) 

van B~nnen'4,w,,che Zal:en, 
DE 84VORNIN LOHJliN. 

(Uitgeg. 10 April 1891.) 

lli April 1891. WET, tot verandering van de 
grenzen tnsscheo de gemeenten Biervliet, 
IJzendijke, Philippine, Saa van Gent, NtJ1Um 
en Hoelt:. S. 78. 

IN NAAK V.1.N H. M. WILHELMINA, KNZ. 

WIJ EMMA ENZ. • • • • • • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is de grensscheiding tusschen de 
gemeenten Bienliet, IJunilijlte, Philippine, Saa 
van Omt, Neuzm en Hoel: te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Art. 1. De grens der gemeente BiertJliet wordt 
veranderd als volgt: 

a. Van het poot waar de tegenwoordige grens 

tnsschen de gemeenten BiertJliet en Ihendijlee 
loopende door het midden der bermsloot, ten 
zuiden van den dijk tusschen den Oranje- en den 

kleinen Zniddieppolder, oostwàarts eindigt, loopt 

de greas langs de oostzijde van de wa:terleièling, 
gelegen langa de znidwestzijde van den teen van 
den dijk tnaachen den Anna- en den Kleinen 
Zniildieppolder , om vervolgens die waterleiding 

te verlaten en de noordelijke scheiding van de 

perceeleo 12 en 11 van sectie B der gemeente 
Bienliet te volgen tot op het punt in die scheiding 
gelegen op 19 M . afstand , gemeten in zuid

oostelijke richting uit het verlengde van de 
scheiding tnsschen de perceelen sectie E n•. 19 
en 20 der gemeenfo BiervlÎ8t. 

Van af dit pont loopt de grens in ongeveer 
zuidelijke richting nl<Br een pont in de noordelijke 
scheiding van het peffl!61 n°. 69 6 van sectie E 
der gemeente Biervliet langs die scheiding ge• 

meten op 18,li M. afstand gelegen westwaarts 
van den westelijken frontmuur der daarbij gelegen 
sluis; verder volgt zij de westelijke grens van 

laatstgenoemd perceel en van perceel n°. 106 van 
genoemde sectie en gemeente en de oostzijde der 
waterleiding en bermsloot aan de westzijde van 
den dijlr. tuaschen de Passageule en den Grooten 

Zniddieppolder tot aan het verlengde van de as 
der bermsloot benoorden den westwaarts loopenden 
dijk van den Grooten Zuiddieppolder gelegen ; 

van daar volgt zij over eene lengte van 80, 7 M. 
oostwaarts die verlengde as, dwars over den dijk 
tnSBchen de Passagenle en den Grooten Zuiddiep• 

polder tot de anijding met de westzijde der 

waterleiding, gelegen in den Pas11&geulepolder aan 

de oostzijde van genoemden dijk. 
Van dit pont volgt zij , over eene lengte van 

20,S M. in ongeveer zuidelijke richting, de 
westzijde van die waterleiding tot aan den noord

oostelijken hoek vsn het perceel n°. 240 van 
aectie F der gemeente IJzentlijJ:e 

Van hier gaat zij zuidwaarts dwars over de 
waterleiding, genaamd· de Linie, naar den noord
westelijken hoek van het perceel sectie G n°. 60 
der gemeente IJzendijke. 

Van dit pont loopt de grens eerst in zuidelijke 
richting langs de· westelijke soheiding , vervolgens 
in zuidoostelijke richting langs de zuidelijke schei
ding van hetzelfde perceel en eindelijk in noor-
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delijke richtinf( langs de oostelijke scheiding van 
de perceelen sectie G n°. 60, 61 en 63 der ge
meente IJzendijke, en van perceel sectie En°. 117 
der gemeente Bien,liet om het verlengde van 
laatstgenoemde scheiding in noordelijke richting 
te volgen tot het in westelijke richting verlengde 
van de zuidelijke scheiding van het perceel 
E n°. 209 der gemeente Bieruliet. 

Van dit pnnt gaat de grens oostwaarts in het 
laatstgenoemde verlengde, vervolgens langs de 
zuidelijke scheiding van het perceel sectie E 
n°. 209 der gemeente Biervliet tot de tegen• 
woordige grensscheiding tusschen de gemeenten 
Biervliet en Pliili.ppine. 

lJ. Van dit punt gaat de grens langs de 
noordelijke en daarna de oostelijke scheiding van 
het perceel B n°. 6 der gemeente Pllilippine tot 
aan het pnnt waar het verlengde van de sloot 
ten zuiden van den Groenen weg deze scheiding 
snijdt. 

Van dit punt volgt de grens in noordoostelijke 
richting eene rechte lljn naar een punt gelegen 
in den buitenteen van den zeedijk van den 
Angelinapolder, zijnde de noord1vestelijke hoek 
van het perceel sectie A n°. 98 der gemeente 
Pliilippine. 

Van daar volgt de grens de westelijke, znide
lijke en oostelijke scheiding van laatstgenoemd 
perceel en de oostelijke scheiding van de per
ceelen sectie A n°. 97, 80, 65, 64 en 86 van 
de gemeente P llilippine, zljnde steeds de bniten
teen van den zeedijk van den Angelinapolder, 
tot zij de tegenwoordige grens met de gemeente 
Pliili.ppine ontmoet. 

2. De grens der gemeente IJzendijke wordt 
veranderd als volgt: 

de µene loopt zooals in art. 1 a is vermeld. 
3. De grens der gemeente Pllilippine wordt 

veranderd als volgt : 
a • Van het pnnt waar de grensscheiding tns

schen de gemeenten Pliilippine en Saa van Gent 
de zuidwestzijde van de binnenbermsloot van den 
Vergaertpolder ontmoet, gaat de grens lan~ de 
zuid westzijde van genoemde binnen bermsloot van 
den Vergaertpolder en vervolgens langs de znid
oostzijde van de waterleiding, gelegen aan de 
we•tzijde van den dijk van den Van Remoortere
polder en verder in het verlengde van de zuid
oostzijde van genoemde waterleiding totdat zij, op 
den oprit van den polderweg in den Vergaert
polder, de tegenwoordige grens tusscben de ge
meenten Saa 11a1J Gmt en Neuzen snijdt; 

6. van dit snijpunt volgt de grens over dien 
oprit het laatstomscbreven verlengde tot zij de 
znidoostzijde van de binnenbermsloot weder ont
moet, volgt deze eerst in noordoostelijke richting, 
vervolgens in noordwestelijke ricliting en eindelijk 
weder in noordoostelijke richting tot aan den 
zeedijk van den V ergaertpolder ; daarna l{&&t zij 
dwars over den zeedijk tot aan den buitenteen 
van dien dijk, gelegen op 34,6 M., gemeten nit 
het midden der binnenbennaloot, zijnde tevens 
de znidoostelijke boek van het perceel sectie I 
no. 385 der gemeente Neuzm; 

c. van dit punt volgt de grens westwaarts-om 
den bnitenteen van den zeedijk, zijnde de oostelijke 
grens van het perceel sectie I n°. 336 der ge• 
meente Neuzm en de noordelijke en westelijke 
grens van het perceel H n°. 120 der gemeente 
Hoei, totdat zij de tegenwoordige grens met de 
gemeente Hoek snijdt; 

à. volgt verder die grens tot de tegenwoordige 
grens tnsscben haar en de itemeente Biervliet en 
volgt deze laatste in hare zuidwestwaartscbe 
richting tot den buitenteen van den zeedijk van 
den Angelinapolder; vervolgens dien bnitenteen 
znid waarts-om tot aan en voorts langs de rechte 
lijn tot den bniteoteen van den zeedljk van den 
Clarapolder; verder noordwaarts lanp:s dien buiten
teen tot de tegenwoordige g renasoheiding met de 
gemeente Bieruliet als omschreven in art. 1 6. 

4. De grens van de gemeente Sa, ualJ Gme 
wordt veranderd als volgt: 

de grens loopt zooals in art. 3 a is om
schreven. 

5. De grens van de gemeente Neuzffl wordt 
veranderd als volgt: 

a. de grens loopt zooals in art. 3 6 is om
schreven; 

ll. van dit punt volgt de grens oostwaarts den 
buitenteen van den zeedijk van den Seydlitz
polder, gelegen op 81,8 M., gemeten uit het 
midden der biunenbermsloot van dien polder, 
tot waar zij ontmoet den buitenteen van den 
zeedijk van den Visartpolder, gelegen op 28,6 M., 
gemeten nit het midden der binnenbermsloot van 
dien polder, volgt dezen bnitenteen oostwaarts 
tot zij ontmoet den buitenteen van den zeedijk 
van den Bontepolder, die gelegen is op 36 M., 
gemeten uit het midden der waterleiding langs 
dien dijk. 

De grens volgt dezen bnitenteen tot het snijpunt 
met den bnitenteen van den zeedijk van den 
Piersenspolder, gelegen op 27,7 M., gemeten 
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uit het midden der binnenbermsloot van genoemden 
Piersenspolder en eindelijk dezen bnitenteen west
waarts tót de tegenwoordige grens . met de ge• 
meente Hoei:. 

6. De grens der gemeente Hoek wordt ver
anderd als volgt: 

de grens loopt zooals in art. 3 c en art. ó IJ 
is omschreven. 

7. De uit de voorgaande artikelen voortvloeiende 
overgang van grondgebied heeft plaats met 1 Ja
nuari 1892. 

8. De kadastrale en andere stukken, nit
slnitend betreffende perceelen, die van de eene 
naar de andere gemeente overgaan , worden uit
gekeerd aan de gemeenten , waaraan die perceelen 
worden toegevoegd. 

De besturen van de bij deze grensveranderingen 
betrokken gemeenten bebben te allen tijde weer
keerig het recht kosteloos inzage te nemen van 
elkanders archieven - en daaruit afschriften of 
uittreksels op gemeene kosten te vorderen. 

9. Door de gemeente Biervliet wordt tot 1905 
aan de gemeente Pkitippine jaarlijks eene ~om 
van een en veertig golden negen en negentig 
centen uitgekeerd. 

10. De gemeente-opcenten op de personeele 
belasting over het dienstjaar 1891-1892 worden, 
voor zooveel het grondgebied betreft dat naar 
eene andere gemeente overgaat, geheven ten be
hoeve der gemeente, waartoe dat grondgebied 
thans behoort. 

Van de zuivere opbrengst dier opcenten wordt 
1 / • uitgekeerd aan de gemeente waartoe het grond
gebied overgaat. 

11. De sommen, bedoeld in art. 1 der wet 
van 26 Juli 1886 (Staata1Jlad n°. 169) worden, 
voor zooveel de gemeenten Bien,liet, Ihendijl:e 
en PAil,ippine betreft, vermeerderd of verminderd 
met t van de zuivere opbrengst der hoofdsom 
en Rijksopcenten van de personeele belasting ge• 
middeld over de belastingjaren 1882-1883, 
1883-1884 en 1884-1885 geheven op het 
naar en van die gemeenten overgaand grond
gebied. 

12. De ingezetenen , gevestigd op het overgaand 
grondgebied, worden voor het opmaken der 
kiezerslijsten en voor de verkiesbaarheid tot 
leden van den Gemeenteraad van 1 Januari 1892 
af als ingezetenen der gemeente, waartoe zij over
gaan, beschouwd. 

13. Voor zoover de in het vorig artikel be
doelde personen geplaatst zijn op de kiezerslijsten 

tot het kiezen mu leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, van de Provinciale Staten 
en van den Gemeenteraad, worden zij op 1 Janu
ari 1892 door het bestuur der !temeente, waar
toe zij opbonden te behooren , van die lijsten 
geschrapt. Dit bestuur zendt tevens op voormelden 
dag uittreksels der kiezerslijsten, voor zoover zij 
de bed-0elde personen betreffen, aan het bestuur 
der gemeente tot welke zij overgaan , welk bestuur 
deze personen zoo spoedÏj( mogelijk plaatst op de 
kiezerslijsten tot het kiezen van leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de Pro
vinciale Staten of van den Gemeenteraad. 

De burgemeesters der gemeenten doen een uit
treksel -der aldus aangevulde lijsten, voor zoÖveel 
zij bedoelde personen betreffen , aanplakken en op 
de secretarie voor een ieder ter inzage neder
leggen, en zorgen dat van dit een en ander 
openbare kennisgeving geschiedt. 

Met den dag dezer kennisgeving zijn en blijven 
deze aanvullingslijsten van kracht, behoudens de 
wijzi!dngen, daarin ten gevolge van rechterlijke 
uitapraken of bij herziening te brengen. 

14. Degenen der bij art. 12 bedoelde inge• 
zetenen , die bij het in werking treden dezer wet 
ingeschreven zijn voor de in 189i! te houden 
lichting der nationale militie worden op de re
gisters der gemeente, waartoe zij overgaan , over
geschreven. Gelijke overschrijving geschiedt ten 
aanzien van de ingezetenen die tot de schutterij 
behooren. 

15. Het grondgebied dat van de gemeente 
Pkitippine naar de gemeente Biervliet overgaat, 
behoort tot het kanton Ooat'11.1rg. 

De rechtsgedingen tijdens de invoering dezer 
wet aanhangig bij het kantongerecht waaronder 
het grondgebied behoort hetwelk tot een ander 
kanton overgaat, worden bij datzelfde kanton
gerecht behandeld en afgedaan. 

16. De inschrijvingen van hypothecair ver~and 
sedert 1 Januari 1879 ten kantore van de 
hypotheken en het kadaster te Goea genomen op 
de perceelen, die van de gemeente PAilippi11e 
naar de gemeente Biervliet overgaan, en de 
processen-verbaal van inbeslagneming betrekkelijk 
die perceelen , sedert gemeld tijdstip o,·ergeschre
ven, worden binnen drie maanden na 1 Januari 
1892 amtshalve overgebracht in de registers van 
het kantoor der bewaring van de hypotheken en 
het kadaster te Midikl/Jurg. Gelijke overbrenging 
geschiedt nit de registers van het kantoor der 
bewaring van de hypotheken en het kadaster te 
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Middel!JUrg in die van het kantoor te Go4[ 
voor zooveel betreft de perceelen , die van de g • 
meen te BierPtiet naar de gemeente P ltilippî,i! 
overgaan. 

Die overbrenging maakt geene verandering in 
den rang en de rechten, die door de inschrijving 
in de registers van het kantoor der bew&rinp. 
van de hypotheken en het kadaster te Go# 
of te Middelburg aan belanghebbenden was ver
zekerd. 

De wijze van uitvoering van dit artikel wordt
door den Minister van Financiën 11eregeld. 

17. Deze wet treedt in werking met den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen enz. , 
Gegeven te Gersan, den 15den April 1891. 

(get.) EMMA. 
De Minilter van Binnenlantisclts Zaken, 

(.g8t.) DB SAVO&NIN LoHlliN. 

(Uitgeg. 2:l Àpril 1891.) 

15 Àpril 1891. WBT, houdende bekrachtiging 
eener provinciale heffing in Friel!,and. S. 79. 

Bij deze wet wordt bekrachtiging verleend aan 
de helling gedurende vijf jaren, ten behoeve van 
de provincie Friesl,and, van kanaalgeld bij de voor
malige Nesaerrijl en van bruggeld bij de doorvaart 
van de draaibrug te Nes (gemeente Utingeradeel). 

15 Àpril 1891. WET, ter aanvulling· van de 
wet van 5 Juni 1875 (Staataolad n°. 110), 
tot vaststelling van bepalingen bij het voor
komen van hondsdolheid. S. 80. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1890/91, n°. 120, 1-6. 
Ha1'fl. u.i. 1890/91, olad4. iOSli. 
Hand. 1° Kamer 1890/91, oladz. 291, 816. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ .••.... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

aanvulling van de wet van 5 Jani 1876 (Staataolad 
n°. 110), tot vaststelling van bepalingen bij het 
voorkomen van hondsdolheid, zooals die is ge
wijzigd bij de wet van 15 April 1886 (Staatablad 
n°. 64.), wenschelijk ia; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Eenig artil:el. 

Het derde li<l van artikel S van de wet van 
6 Jnni 1875 (Staatao[ad, n°. 110), wordt gelezen 
als volgt: 

• Van dit bevel geeft de burgemeester onverwijld 
kennis aan de bnrgemeester van alle aangrenzende 

gemeenten, die dan onmiddellijk gel.ijk bevel voor 
hanne gemeenten kannen uitvaardigen. 

Dezelfde bevoegdheid hebben de boll!emeesten 
bij het voorkomen van hondsdolheid in nabnrige 
buitenlandsche gemeenten. 

Aan Onzen Commissaris in iedere provincie , 
· in welke de betrokken gemeenten liggen , wordt 
afschrift van !lik bevelschrift gezonden. 

Deze kan gelijk bevelschrift uitvaar,ligen en ter• 
stond doen afkondigen voor de geheele provincie 
of een deel daarvan. 

Van het uitvaardigen der in dit artikel bedoelde 
bevelschriften geeft hij onverwijld kennis aan zijne 
ambtgenooten in de aangrenzende provinciën." 

Lasten en bevelen, euz. 
Gegeven te Gersao, den I5den April 1891. 

(.get.) EMMA 
De Minilter van Binnenlandache Zaken, 

($et.) DE Suo&NIN LoHlllAN. 

(Uitgeg. 18 .d.pril 1891.) 

16 .d.pril 1891. WBT, tot nadere wijziging van 
de wet van 1 Juni 1865 (Staataolad n°. 58), 
regelende het geneeskundig Staatstoezicht. 
S. 81. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1890/91 , n°. 124., 1-•· 
Hand. id. 1890/91, olau. 1036. 
Ha1'fl. I • Kamer 1890/91, olau. 292, 816. 
lll NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ ••••••• doen té weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat 

ecne wijziging weuschelijk· ia van de wet van 
l Juni 1865 (Staatsblad n°. 58), regelende het 
geneeskundig Staatstoezicht, gewijzigd bij de wet 
van 16 April 1867 (Staataol,ad n•. 28); 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 

Eenig artik,l. 

In de artikelen 5 , eerste lid; 10, eerste Jid ; 
14., eerste Jid; 16, eerste lid; 19; en ·21, eer~te 
lid, van de wet van 1 Juni 1865 (Staaflblad 
n°. 68}, regelende het seneeskundig Staatstoezicht, 
worden de Tolgende wijzigingen gebrachi. 

btil:el li , eerste lid. Voor •den geneeskundigen 
inspecteur der provincie" wordt gelezen : •den 
geneeskundigen iuepecteor van den dienstkring." 

.4rtiksl 10, eerate lid. Hiervoor wordt gelezen: 
•Voor eiken van de door Ons aan te wijzen 
dienstkringen wordt een geneeskundil(e inspecteur 
aangesteld." 

Àrtil:el 14,, eer1te lid. Hiervoor wordt gelezen: 
• De inspecteur deelt, met of zonder medewerking 
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van den geneeskundigen raad , zijne opmerkinge 
en voorstellen mede aan Gedeputeerde Staten van 
de provincie of provinciën geheel of gedeeltelijk 
binnen zijnen dienstkring gele,,<>en en aan bnrge• 
meester en wethouders van de in dien kring' 
gelegen gemeenten." 

.J.rtikel 16, eer,te lid. Voor ,aan Gedeputeerde 
Staten zijner provincie en aan de geneeskundige
inspectenrs der aangrenzende provinciën" wordt 
gelezen: ,,aan Gedeputeerde Staten van de provincie 
of provinciën geheel of gedeeltelijk binnen zijnen 
dienstkring gelegen en aan de geneeskundige inspec
teurs der aangrenzende dienstkringen." . 

worden gelast dat de minuten geheel of gedeeltelijk 
ter griffie worden overgebracht, ten einde aldaar 
te· worden bewaard. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven . te Gersan, den lliclen April 189_1. 

(get.) E MM A . 

(get.) 
De Minister van Jwtitie, 

Rur.1s VAN BEERENBROEK. 
(Uitgeg. 18 .J.pril 1891.) 

16 .Jpril 1891. Wn, ter voorziening in het 
gemis van de dobbelen van de registers van 
den burgerlijken stand, die bij den in 1890 
te .J.llmaar gewoed hebbenden brand zijn ver-
! n gegaan. S. 83. 

.Jrtikel 19. Voor: ,,Gedeputeerde Staten zijner 
provincie" wordt gelezen: ,Gedeputeerde Staten 
van de provincie of provinciën geheel of gedeeltelijk 
binnen zijnen dienstkring gelegen." 1 

.Jrtiiel 2 l , eerste lid. Voor de woorden : . 

Haffll. 2• Kamer 18110/91, n•. 89, 1-7. 
. id. 1890/91, l>"tarlz. 1029-1034 • 
. l• Kamer 1890/91, /J/,arlz. 291, 316. 
AAM VAN H. M. WILHELMINA ENZ . 
EMMA, ENZ ••••• . • doen te weten: 

• Voor ééne of meer provinciën te zamen" wordt 
gelezen: • Voor eiken dienstkring, waarvoor een 
geneesknndige inspecteur is aangesteld." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Ge111an, den 1 liden April 1891. 

(get.) EMMA. 
De Minister 

(!let.) 
van Binnenla11d1cke Zaken, 

DE S.A.VOB.NIN L0HlllAN. 
(Uitgeg. 18 .J.pril 1891.) 

15 .J.pri{ 1891. WE'l, tot herziening der voor
schriften omtrent de bewarinir van de minuten 
der akten in burgerlijke zaken bij de kanton-

Wij in overweging genomen hebben, dat 
schelijk is maatregelen te treffen ter voor• 
in het 11;emis van de bij den in 1890 te 

r gewoed hebbenden brand verloren gegane 
dubbel n van de registers van den bnrgerlijken 
stand; 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State enz. 
Art. 1. Ter vervanging van de in den bij deze 

wet g voegden staat vermelde dubbelen van de 
registe van den bnrgerlijken stand die bij den 
in 18 te .J.limaar 1Çewoed hebbenden brand ver-

gerechten. S. 82. !oren gaan zijn, wordt van de andere dubbelen 
Bijl. Haffll. 2• Kamer 1890/91. n•. 80, 1-6. chrift gemaakt door den griffier bij de 
Hand. id. 1890/91, bladz. 1028 , 1029. arron sements-rechtbank aldaar. 
Haffll. 1• Kamer 1890/91, /Jlatk. 290. 316. ie atiichriften is artikel 11> van het Bnr-
lN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. Wetboek van toep888ing. 
W1.1 EMMA, ENZ .••.••• doen te weten: e akten worden achter elkander zonder 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat witte sschenvakken in de registers ingeschreven. 

het weuschelijk is de voorschriften omtrent de vermag bij verkorting of in cijfers worden 
bewaring van de minuten der akten in burgerlijke ·uitged kt, voor zooverre dit niet in het oorspron-
zaken bij de kantongerechten te herzien; kelijke register is geschied. 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State enz. 3. Veranderingen en bijvoegingen worden op 
Art. 1 . De minnten der akten in burgerlijke den kant der akte p:eecbreven, met verwijzing door 

zaken bij de kantongerechten• van jongere dagtee- een kennelijk teeken naar de plaats, waar zij be
kening dan 31 December 1889, worden bewaard , hooren, en aanduiding van het getal der in te 
ter griffie van het kantongerecht. .voegen woorden of letters. 

2. De minuten der akten in burgerlijke zaken Doorhalingen ges;:hieden op zoodanige wijze, dat 
bij de kantongerechten , van oudere dagteekening het schrift leesbaar blijft; elke doorhaling wordt 
dan 1 Januari 1890, blijven berusten ter· plaatse ·· met opgave van het getal der doorgehaalde woor
waar zij tegenwoordig worden bewaard. den of letters en van den regel, waarin zij ie 

Wanneer de tep:enwcordige bewaarplaats niet is geschied, op den kant der akte vermeld. 
de griffie van het kantongerecht, kan door Ons 4. De griffier waarmerkt de op den kant der 
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akten gestel.Je aanteekenfngen en teel:ent elk register 
onmiddellijk achter de laatst daarin voorkomende 
akte voor afschrift. 

5. Het afschrift wordt door den president der 
rechtbank te .J.thnaar of door een daartoe door 
dezen aan te wijzen rechter met het oorspronke
lijke register vergeleken. 

Hij, die de vergelijking doet, waarmerkt de 
op den · kant der akten irestelde aanteekeningen 
en stelt aan het slot van elk register, ommiddellijk 
achter de handteekening van den grillier, eene 
onderteekende verklaring, dat het afschrift door 
hem met het oorspronkelijke is vergeleken en 
eensluidend bevonden. 

6. De afschriften treden in de plaats van de 
verloren ge@:ane dubbelen. 

Zoolang de oorspronkelijke dubbelen aanwezig 
zijn, wÓrden alleen daarnit nittreksela afgegeven. 

7. Tot het vervaardigen van de afschriften wor
den de in de 11:emeente-archieven bernstende dub
belen naar de griffie der rechtbank overgebracht. 

De president der rechtbank bepaalt de wijze 
waarop en den tijd binnen welken de overbren
ging van de registers naar en van de griffie moet 
geschieden. 

8. Gedlll"ende den tijd, dat de dubbelen inge
volge het verige artikel ter griffie berusten, is de 
griffier 9e1:pli~ht tot het afgeYen van uittreksels 
daaruit en tot het. doen van de aanteekeningen, 
bedoeld bij het eerste lid van artikel 26 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

9. Voor het maken van de iu artikel l dezer 
wet bedoelde afschriften wordt aan den griffier 
bij de arrondissements-recbtban~ te .J.llmial,r de 
volgende belooning ·toegekend : 

voor het afschrift van eene geboorte-akte zeven 
en een hal ven cent; 

voor het afschrift van eene huwelijksakte vijf
tien cents; 

voor het afschrift van eene akte van overlijde11 
zeven en een hahen cent. 

De kosten van drukwerk voor formulieren en 
van inbinden van de registers kunnen bovendien 
worden in rekening gebracht. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Gersau, den löden April 1891. 

(get.) E MM A. 
De Minuter 11an J11stitie, 

(get.) RuYS VAN BEER~:NBROK.K. 

(Uitgeg. 23 .J.pril 1891.) 

STAAT van de dubbelen van de regi-8tera van de-n burgerlijken atand, die bij 
de-n op 19 Februari 1890 gewoed kebbenden brand te Alkmaar zijn ver
loren gegaan. 

Registern Registern Registers 
GEMEENT~;N van geboorten van huwelijken van OV er} ij d,.e n 

over de jaren. over de jaren. over de jar~. 

Abbekerk 1 1811 tot en met 188S 1811 tot en met 1888 1811 tot en met 1888 
1 

Avenhoru. 1 
. . . . . . " . ., . . . . . . 

Andijk 1 . 
1 

. . . . . . . . . . . . . . 
Blokker_ 

1 " . . " 
,, . . . . . ,, . . . " 

Beets. . ,, . . . . . . - . . . . . . 
Bovenkarspel . . ,, 

" 
,, . . . . . . . . . . 

Berkhout " . . " . . . . . . . . . . . 
Castricum . . . . . . . . . . . . . . . 
Enkhuizen " . ,, ., . ,, . . . . " 

., . . " 
Graft. . . . . . . . . . . ,, . . . . 
Grootebroek . . " " . . . . . . " . . " . 
Grosthuizen. 1811 " . . 1864 1811 . . . 1864 1811 . . . 1864-

Hoorn 1811 . . " 1888 1811 . . " 1888 1811 . . . 1888 

Hoo11:carspel . . " 
,, . . . . ,, . . . . . . 

Hensbroek . . ,, . . . . . . . . . . " . 
Hoogwoud • . . " - . . . . . . " . " 

,, . 
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GEMEENTE . 
Registllrs 

va rf <ge-b (Jo()f"ten 
over de jaren. [ 

B,eglsters 
van huwelijken 

over de jaren. 

Registers 
v a n o ve rl ij d en 

over de jaren. 

Medemblik. 
Midwoud 
Nibbikswond 
Oudendijk 
Opperdoes 
Obdam • 

Opmeer . 
Rijp . 

·Scharwoude 
Schardam . 
Schellinkhout 
Spanbroek'. 
Sybekarspel. 
Twisk 
Uitgeest. 
Urk • 

1811 tot en met 1888 1811 tot en met 1888 1811 tot en met 1888 

1811 • • 1864 1811 • • 1854 1811 • • 1854 

1811 • • 1888 1811 • • 1888 1811 • • 1888 

Ursem • 
Venhuizen 
Vlieland . 
Wijdenes 
Westwoud 
Wognum 
Wervershoof 
Zwaag ·. 

Aldus opgemaakt door mij griffier der arrondissements-rechtbank te Alkmaar. 

1.f1el.) H. W ESSEL!NG . 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaru- Gt!Mraal !Jij /ut Departement van Jwtitie. 

ló .Jprit 1891. Wrr, houdende bepalingen ter 
uitvoering· van de op 16 November 1887 te 
'1 Gt-avenluzge gesloten internationale overeen
komst, strekkende tot het tegengaan der 
misbruiken, voortvloeiende nit den verkoop 
van sterken drank onder de visschers op de 
Noordzee, buiten de territoriale wateren, goed
gekeurd bij de wet van 7 Angnstos 1888 
(Staatsblad n°. 128), en tot het tegengaan 
van soortgelijke misbruiken in de territoriale 
wateren des Rijks. S. 84,. 

Bijl. Hattd,. 2• K.a,mer 1888/89, n° 188, 
1889/90, n•. 14, 1890/91, n•. 12, 1-4. 

Hand. id. 1890/\Jl, bladz. 904-9 ll. 
Hand. l• Kamer 1890/91, '/Jladz. 294, 311-316. 

(,get.) P. J. VAN BEYlU. 

IN NAAK VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA , ENZ. • • • • • • doen te weten : 
Alzoo Wij in ovP.rweging genomen hebben, dat 

het noodzakelijk is bepalingen vast te stellen ter 
uitvoering van de op 16 November 1887 te 
•, Gravenluzge gesloten internationale overeenkomst, 
strekkende tot het tegengaan der misbruiken , 
voortvloeiende nit den verkoop van sterken drank 
onder de visschers op de Noordzee, buiten de 
territoriale wateren, goedgekeurd bij de wet van 
7 Augustus 1888 (Staat,'/Jlad no. 128), eu dat 
het wenschelijk is b11palingeo vast te stellen tot 
het tegengaan van soortgelijke misbruiken in de 
territoriale wateren des Rijks; 

Zoo ia het dat Wij, d,m Raad van State enz. 
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Art. 1. Alle penonen , die zich aan boord 
bevinden van een schip of een vaartuig in Nederland 
te huis behoorend, houden zich aan de voorsct'rTften, 

vervat in de overeenkomst den 16den November 
1887 te'• Gravenhage tnsschen Nederland, Doitsch
land, .België, Denemarken , Frankrijk en Groot
Brittanje en Ierland gesloten tot het tegengaan 
der misbruiken, voortvloeiende uit den verkoop 
van sterken drank onder de viBSChers op de Noord
zee, buiten de territoriale wateren, goedgekeurd 
bij de.wet van 7 Augustus 1888 (Staat.thlaàn•.128). 

2. De bepalingen dier overeenkomst gèldeo tevens 
voor alle schepen en vaartuigen in de territoriale 
wateren des Rijks voor zoover daarvan niet bij 
deze wet ie afgeweken. 

3 . Ale grenzen van de Noordzee en van de 
territoriale wateren, in de artt. 1 en 2 bedoeld, 
gelde·o die, welke de artt. 2, S en 4 der overeen

komst van 6 Mei 1882 , goedgeken rd bij de wet 
van 16 Juni 1888 (Staatihlaà n•. 78), aanwijzen. 

4. Hij die, zich aan boord bevindende van of 
behooreode tot een in Nederland te huis behoorend 
schip of vaartuig, in de Noordzee of in de terri
toriale wateren des Rijks sterken drank verkoopt 
aan , of tegen eenig voorwerp ruilt met hem, die 
zich aan boord van een ander schip of vaartuig , 
zijnde een visschersvaartuig, bevindt of tot een 
zoodaoig ander vaartuig behoort, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden. 

Hij die, zich aan boord bevindende van of 
behoorende tot een in Nederland te huis behoorend 
visschersvaartuig, in de Noordzee of in de terri
toriale wateren des Rijke sterken drank koopt van 
of tegen eenig voorwerp ruilt met hem, die zich 
aan boord van een ander schip of vaartuig bevindt 
of daartoe behoort, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste twee maanden of geldboete van 

ten hoogste honderd gulden. 
De in de twee voorgaande alinea's bedoelde 

ruil wordt, wanneer deze geschiedt tegen visch, 
voorwerpen van scheepsoitrosting of vischtuig, 
gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

De gezagvoelder van een in Nederland te huis 
behoorend schip of vaartuig of h\j die hem ver• 
vangt, wordt, voor het geval dat hij de over
tredingen van de eerste drie alinea's niet verhindert, 
terwijl hij daartoe bij machte was, gestraft met 
hechtenis van ten hoogste twee maanden of geld
boete van ten hoogste honderd golden. 

De bepalingen van de vier voorgaandè alinea's 

9ijn in de territoriale wateren des Rijke ook ten 

aanzien van andere dan de in Nederland te huis 
behooren!'e- sc4repffi en vu,rtoigen van toepassing. 

Als sterke drank wordt beschouwd elk vocht 
door distillatie · verkregen, dat meer dan vijf liter 
aleohol op eiken hectoliter bevat bij een warmte
graad van vijftien graden van den honderddeeligen 
thermometer. 

5. De in art. S der overeenkomst bedoelde 
vergunning wordt ten aanzien van een in Nederland 
te hnis behoorend schip of VBl\rtoig, afgegevé'b 
door den burgemeester der gemeente waar het 
schip of ~aartuig te huis behoort, en gesteld · ten 
name van den eigenaar, boekhouder of gebruiker. 

Die vergunning is ingericht naar de voorschriften. 
dienaangaande door den Minister van Waterstaat , 
Handel en Nijverheid te geven. 

Gelijke vergunning, afte geven door den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, wordt 
vereischt voor den in art. S der overeenkomst 
bedoelden handel , gedreven in de territoriale 
wateren des Rijks, aan boord van een schip or' 
vaartuig, te huis behoorende in een niet tot de 
overeenkomst toegetreden Staat. 

6. Met hechtenis van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden 
wordt gestraft : 

1°. hij die, zich aan boord bevindende van of 
behooreode tot een in Nederland te huis beh~ 
rend schip of vaartuig, in de Noordzee of in de 
territoriale wateren des Rijks den in art. S · der 

overeenko111st voorwaardelijk toegelaten handel drijft 

zonder dat de in het eerste lid van het.,:_tOTige 
artikel bedoelde vergnnning op de eerste vordering 
wordt vertoond aan de ambtenaren, belast met 
de opsporing van de overtredingen dezer, wet; 

2°. hij die, zich aan boord bevindende van of 
behoorende tot een schip of vaartuig, tehuis be
hoorende in een anderen tot de overeenkomst toe• 
getreden Staat, in de territoriale wateren des 
Rijks den in art. S der overeenkomst voorwaar
delijk toegelaten handel drijft zonder dat eene 
vergunning, als bedoeld in dat artikel, afkomstig 
van den Staat, waarin het schip of vaartuig te 
hnis behoort , op de eerste vordering wordt ver
toond aan de ambtenaren, belast met de opsporing 
van de overtredingen dezer wet ; 

8°. hij die, zich aan boord bevindende van of 
behooreode tot een schip of vaartuig, te huis be
hoorende in eenen niet tot de overeenkomst toe
getreden Staat, in de territoriale wateren des Rijks 
den in art. S der overeenkomst voorwaardelijk 
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toegelaten handel drijft zonder dat de in het laatste 
lid van het vorige artikel VOOl'g88Chreven vergun
ning op de eerste vordering wordt vert.oond aan 
de ambtenaren, belast 111et de opsporing vaa de 
overtredingen dezer wet. · 

7. !~dien op een in Nederland te huis behoo
rend schip of vaartuig, ten behMve waarvan eene 

vergunning volgens het eerAte lid van art. 6 is 
afgegeven, in de Noordzee of in de territoriale 
wateren des Rijke niet gevoerd wordt het merk
teeken, dat door den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid zal worden vastgesteld en 
in de Staatscozirant bekend gemaakt, wordt de 
gezagvoerder of die hem vernngt, gestraft met 
geldboete van ten hoogstB honderd golden. 

Indien het merkteeken gevoerd wordt op een 
in Nederland te huis behoo.rend schip of vaartuig, 
zonder dat de vergunning op de eerste vordering 
wordt vertoond aan de ambtenaren belast met de 
opsporing van de overtredingen dezer wet, wordt 
de gezagvoerder of die hem vervangt, gestraft 
met hechtenis van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden 

8. Indien op een in een anderen, tot de over• 

eenkomst toegetreden Staat te huis behoorend schip 
of vaarloig, ten behoeve waarvan eene vergun
ning volgens art. 3 dier overeenkomst is afgep:even, 
in de territoriale wateren des Rijks niet gevoerd 

411Q{dt het krachtens dat artikel door de betrokken 

Regeering vastgestelde merkteeken, wordt de gezag
voerder of die hem vervangt, gestraft met geld
boete van ten hoogste honderd golden .. 

lJwtien het merkteeken , bedoeld in art. 3 
der liftreenkomst, in de territoriale wateren des 
Rijke gevoerd wordt op een in een anderen tot 
de overeenkomst toegetreden Staat te huis be
hoorend schip of vaartuig, zonder dat eene ver
gunning als in de vorige alinea bedoeld, op de 
eerste vordering wordt vertoond aan de ambtenaren, 
belast met de opsporing vau de overtredingen 
dezer wet, wordt de gezagvoerder of die hem 
venangt, gestraft met hechtenis van ten hoogste 
drie maanden of geldboete van ten hoogste twee

honderd gnlden. 
Indien op een in een niet tot de overeenkomst 

toegetreden Staat te huis behoorend s~hip of vaar
tuig, ten behoeve walllvan eene vergunning volgens 
art. 5, laatste lid, is afgegeven, in de territoriale 
wateren des Rijks niet gevoerd wordt het merk
teeken, dat door den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid zal worden vastgesteld en 
in de Staatacourant bekend gemaakt, wordt de 

gezagvoerder bf di~ hem' vervangt, gestraft met 
eene gilfflboete van ten hoogste honderd 1tnlden. 

Indien het merkteeken, bedoeld in art. 3 der 
overeenkomst, in de terriioriale wateren des Rijke 
gevoerd wordt op een in een niet tot de overeen
komst toegetreden Sta1>t te huis behoorend schip 
of vaartuig, zonder dat eene vergunning als in de 

vorige alinea bedoeld, op de eerste vordering 
wordt vertoond aan de ambtenaren, belast met 
de opsporing van de overtredingen dezer wet, 
wordt de gezagvoerder of die hem venangt, ge• 
straft met hechtenis van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste tweehonderd gulden. 

9. Overtreding van eene der voorwaarden, waar
onder eene in art. 5 bedoelde vergunning verleend 
is, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste 
honderd gulden. 

10. De gezagvoerder van een in Nederlànd te 
huis behooreud visscbersvaartuig en van een schip 
of vaartuig ten behoeve waarvan eene in art. 5 
bedoelde vergunning is afgegeven, of bij die den 
gezagvoerder vervangt, is op straffe van eene 
geldboete van ten hoogste vijftig gulden nrplicbt 
een exemplaar dezer wet, alsmede een exemplaar 
der internationale overeenkomst van 16 N ovem• 
ber 1887 aan boord te hebben. 

11. De in de artt. 4, 6 , 7, 8 en 9 bedoelde 
straffen kunnen met één derde worden verhoogd, 
indien tijdens het plegen van de overtreding nog 
geen twee jaren zijn verloopen sedert eene vroegere 
veroordeeling van den schuldige wegens gelijk feit 
onherroepelijk ia geworden. 

12. Bij veroordeeling op grond van de artt. 4, 
6, 7, 8 of 9 zal de rechter openbaarmaking van 
zijne uitspraak gelasten en vervalt van rechtswege 
de vergonning, die door de Nederlandsche autoriteit 
mocht zijn afgegeven ten· behoeve van het schip 
of vaartuig, waartoe de veroordeelde behoort of 
waarvan hij eigenaar, boekhouder of gebruiker is. 

Door den betrokken ambtenaar van het openbaar 
ministerie wordt van dit vervallen, onmiddellijk 
nadat de veroordeeling onherroepelijk ie geworden, 
kennis gegeven aan de autoriteit, die de vergunning 
afgaf. 

Nadat zoodanige veroordeeling onherroepelijk ie 
geworden wordt aan hem, te wiens name de 
vervallen vergunning was verleend, en ten behoeve 
van hetzelfde schip of vaartuig geen vergunning 
afgegeven al vorens sedert dat tijdstip twee jaren 
zijn verloopen. 

Eene vergunning afgegeven ten name en ten 
behoeve als in het vorige lid omschreven na 
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zoodanige veroordeeling, doch v66r dat deze onbel'
roepelijk is geworden, heeft geen kracht indien 
de veroordeelin1t in stand blijft. 

Hij , te wiens name de in het vorig lid bedoelde 
or eene vervallen Yerguneing was verleend, is op 
straffe van eene geldboete van ten hoogste honderd 
gulden , verplicht deze binnen veertien dagen oadat 
de veroordeeling onherroepelijk is geworden terug 
te zenden aan de autoriteit, die haar heeft afge11:even. 

13. De bevelvoerders van de kruisers der 
Mogendheden, welke met Nederland tle internatio
nale overeenkomst geteekend hebben of nader 
mochten teekenen, worden ten aanzien van hunne 
verrichtingen, binnen de grenzen der bevoegdheid 
hun bij art. 7 daarvan toegekend, gelijkgesteld 
met ambtenaren, bedoeld in de artt. 180 en 18~ 
van het Wetboek van Strafrecht. 

14. Met het opsporen van de overtredingen 
van deze wet, in de territoriale wateren des Rijks 
gepleegd, zijn belast de bevelvoerders van de 
N ederlandsche oorlogsschepen, de ambtenaren der 
· recherche te water, de waterschouten en de verdere 
ambtenaren der Rijks- en gemeentepolitie. 

15. Ue bevelvoerders van de Nederlandsche 
oorlogsschepen , die, krachtens de bevoegdheid 
hun bij de overeenkomst of bij deze wet toegekend, 
proces-verbaal hebben opgemaakt, doen dit ten 
spoedigste toekómen aan Jen Minister van Marine, 
die voor de verdere verzending zorg draagt. 

Mochten bevelvoerders van vreemde kruisers 
een proces-verbaal, door ben ten aanzien van 
eenig Nederlandsch vaartuig opgewaakt, in handen 
.tellen ~an eene Nederlandache autoriteit, dan 
zorgt deze dal dit proces-verbaal ten spoedigste 
aan den ambtenaar van het openbaar ministerie, 
met de vervolaing belast, worde toegezonden. 

16. De processen-verbaal, opgemaakt door de 
bevel voerders der N ederlandsohe oorlogsschepen 
of van vreemde kruisers, krachtens de bevoegdheid 
hun bij de overeenkomst of bij deze wet toegekend, 
hebben bewijskracht in rechten, mits voldaan zij 
aan een der eischen in art. 401 van het Wetboek 
van Strafvordering gesteld. 

17. Bij ontdek kin~ op heeterdaad van eene 
overtreding van deze wet, gepleegd in de territoriale 
..-ateren des Rijks door iemand, zich aan boord 
·bevindende van of behoorende tot een niet in 
Nederland te huis behoorend schip of vaartuig, 
zal dit laatste zoo mogelijk door een Nederlandsch 
oorlogsschip worden opgebracht naar de naaste 
of meest gelegene N ederlaudsche haven , tenzij in 
banden van den bevel voerder van laatstgenoemd 

1891. 

vaartuig wordt gestort eene som van vijfhonderd 
golden of daarmede gelijkstaande waarde in vreemde 
muntspecie of bankbiljetten als waarborgsom voor 
de voldoening vau, in geval van veroordeeling, 
te betalen boeten en kosten. 

In geval van zoodanige storting zal de bevel
voerder van laatstbedoeld vaartuig daorvoor een 
bewijs van ontvan~\ geven en desgeraden den 
gemgvoerder van het vreemde vaartuig or hem 
die dezen vervangt geluten zich met dit laatste 
onmiddellijk buiten de territoriale wateren te be
geven, of, bij onwil• hem met geweld daartoe 
noodzaken. 

Ingeval is gehandeld overeenkomstig het eerste 
lid van dit artikel, is het tweede, derde, vierde, 
vijfde en zesde lid van artikel 23 van het Wetboek 
van Strafrecht ten deze niet van toepassing. 

18. Het naar eene Nederlandsche haven, inge
volge het eerste lid van art. 17 opgebracht vaar
tuig zal daar door de zorg van den waterschout 
of bij gebreke van dezen door die van den burge
meester met den inventaris worden in bewaring 
gebonden, totdat de in dat artikel genoemde 
waarborgsom in handen van den burgemeester of 
van een Nederlandscben consnl in het land waar 
de reederij van het vaartuig gevestigd is , zullen 
sijn gestort tegen bewijs van ontvangst, or totdat 
het recht tot strafvordering zal zijn vervallen door 
den dood van den verdachte, door verjaring of 
op grond van art. 74. van het Wetboek van 
Strafrecht , of totdat dè vrijspraak of het ontslag 
van rechtsvervolging of de niet.ontvankelijk-ver• 
klaring van het openbaar ministerie onherroepelijk 
lal zijn geworden, of totdat het recht tot uit
voering van de straf zal zijn vervallen door den 
dood van den veroordeelde, of eindelijk totdat 
aan het veroordeelend vonnis zal zijn v~aan of 
dit zal zijn ten uitvoer gelegd op de in het 
volgend artikel bepaalde wijze en de kosten waarin 
de veroordeelde is verwezen zullen zijn voldaan. 

19. Ingeval is gehandeld overeenkomstig het 
eerste lid van artikel 1 7 dezer wet, kan tAgen 
het bij verstek gewezen vonnis geen verzet meer 
worden gedaan indien twee maanden zijn verloopen 
sedert het vonnis kan worden ten uitvoer gelegd. 

Indien twee maanden verloopen zijn Bedert de 
rechterlijke uitspraak kan worden ten uitvoer gelegd 
en het opgebrachte vaartuig alsdan nog overeen
komstig het vorige artikel in bewaring wordt 
gebonden, zal zoodra mogelijk door den met de 
bewaring belasten ambtenaar zooveel van den inven
taris in het openbaar worden verkocht als noodig 

5 
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is tot verhaal van boete en kosten , waarna het 
l!llhip of vaartuig met den verderen inventaris 
ter bel!llhikking wordt gesteld van de rechtheb
benden, zoo noodig door tusschenkomst van den' 
consnlairen ambtenaar te naaster plaatse in het 
land waar de reederij van het vaal'tuig gevestigd is. 

20. De in handen van den burgemeester of 
van den bevelvoeriler van het N ederlandsch oorlogs
schip gestorte waarborgsom zal zoodra mogelijk 
worden overgebracht ten kantore van den ontvanger 
der registratie, binnen het ressort van het kanton
gerecht, hetwelk van de overtreding kennis neemt, 
ten einde na berechting der zaak, onder aftrek 
van l!Ventueel beloopen boete en kosten , langs 
diplomatieken weg te worden teruggegeven aan 
hem, die de waarborgsom heeft gestort. 

Ie de storting bij een consul geschied, zoo 
znllen de i,;elden onder dezen blij ven bernsten en 
door hem na berechtiging der zaak aan de recht
hebbenden worden yerantwnord, onder aftrek van 
eventueel beloopen boete en kosten. 

21. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden beachouwd als overtredingen. 

In geval van opbrenging van een schip of 
vaartuig naar eene N ederlandeche haven ingevolge 
het eerste lid van art. 17, wordt in zooverre 
argeweken van het bepaalde in de vierde afdeeling 
van deo eersten titel van het Wetboek van Straf
vordering, dat met de vervolging van de over
trea!ng is belast de ambtenaar van het openbaar 
ministerie bij het kantongerecht, tot welks rechts

gebied de haven behoort, waar het l!llhip of vaar
tuig werd opgebracht. 

22. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons &e bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gege~ te Gersau, den lliden April 1891. 

(.get.) EMMA. 
De Mini8ter oan Jwtitie, 

{.get.) RUIJS VAN BKERENBROl!K. 

De Mini8ter van Marine , (.get.) KRUYS. 

De Min. van 1/Tater,taat , Handel en NijtJerlteid, 
<9et) fuULAA'&. 

(Uitgeg. 27 .tl.pril 1891.) 

1 li .,Jpril 1891. W .B:T, houdende goedkeuring van 
de op 15 NotJem'ber 1889 te •, GratJenÀafe 
uitgewisselde verklaring met het Duitac/14 Bij'ft: 
nopens de van weerszijden te nemen maat
regelen tegen den zoogenaamden handel in 
vrouwen en meisjes. S. 85. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1889/90, n°. 137; 
1890/91, n°. 21. 

Hand. itl. 1890/91, 'blatk. 836-838. 
Hand. 1 • Kamer 1890/91 , 'blatk. 2112, 310. 
IN NAA)( VAN H. M. WILHELMINA , ENZ. 

W1;r EMMA, l!Nz ••••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

in de op 16 November 1889 te •, Gra1Jennage 
nitgewiseelde verklaring met Duit,cltland nopens 
de in gemeen overleg te nemen maatregelen tot 
bescherming van zakere cate!!:orieën van onlnchtige 
vrouwen eene bepaling voorkomt, waarbij aan het 
Rijk geldelijke verplichtingen worden opgelegd; 

Gelet op het tweede gedeelte van artikel 69 
der Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State eni. 

Emig artikel. 

De nevens deze wet in afschrift gevoegde ver
klaring, den 16den November 1889 te •, Gra1Jen
ltage met Duitacltlantl uitgewisseld, nopens de in 
gemeen overleg te nemen maatregelen tot bescher
ming van zekere categorieën van ontuohtige vrou
wen , wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te Gersau, den 16den April 1891. 
(.gsf..) EMMA. 

De Miniater van Buitmlandacne Zaken, 

VERTALING. 

(.get.) liABTSEN. 

De Miniater van Ju,titis, 
(.get.) RuYS VAN B EEB"KNBROEK. 

(Uitgeg. 29 .tl.pril 1891.) 

De Regeering der Nederlanden en de Regeerin·g 
des Duitschen Rijks, wenschende in gemeen overleg 
maatregelen te nemen to& bescherming van zekere 

categorieën van ontuchtige vron wen , zijn de onder
geteekenden, Minister van Buitenlandsche Zaken 
van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden. 
en Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minis
ter van Zijne Majesteit den Dnitschen Keizer, 
Koning van Pruiesen , bij onderstaande verklaring 
omtrent het navolgende overeenf(ekomen: 

Art. 1. De Regeering der Nederlanden en de 
Regeering des Duitschen Rijke verbinden zich , 
binnen de wettelijke grenzen, zooveel mogelijk te 
bevorderen dat de tot een der beide landen be
hoorende vronwen en meisjes, die zich in het 
andere land aan ontucht overgeven, onderworpen 
worden aan een verhoor, ten einde te doen blijken 
nn waar zij komen en wie haar heeft doen be
sluiten haar land te verlaten. 
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De te dier zake op te maken processen-verbaal 
zullen worden medegedeeld aan de overheden van 
het land, waartoe de gezegde vrouwen en meisjes 
behooren. 

2. De contracteerende Partijen verbinden zich 
insgelijks zooveel mogelijk, binnen de wettelijke 
grenzen, te bevorderen dat diegene \'an die vrou
wen en mei&Jee, welke tegen haren wil er toe ge
bracht mochten zijn, zich aau ontucht over te 
geven, hetzij op haar verzoek, hetzij op· verzoek 
der peraonen die gezag over haar uitoefenen, wor• 
den teruggezonden nit het land waar zij zich be
vinden en overgebracht worden naar de grens van 
haar geboorteland. 

3. De contracteerende Partijen verbinden zich 
buitendien zooveel mogelijk, binnen de wettelijke 
grenzen, te bevorderen dat meisjes, die volgena 
de wetten van haar land nog minderjarig zijn, en 
die zich in het andere land vrijwillig aan ontucht 
overgeven, op verzoek harer oudera of voogden 
worden ternggezonden naar het land, vanwaar 
zij herkomatig zijn. 

4. Alvorens de terugzending van eene der bij 
de artikelen 2 en 8 vermelde peraonen te. doen 
plaata hebben, zal de daarmede belaste overheid 
door tusschenkomt van de overheden van het land 
waartoe de bedoelde persoon behoort, aan de per• 
aooen die gezag over haar uitoefenen, eene kennia
geving richten, vermeldende den dag waarop de 

"terugzending zal geschieden en de plaats waarheen 
de vronw of het meisje zal worden overgebracht. 

5. De briefwisseling tasschen de overheden der 
beide landen betrekkelijk die terugzending zal, 
zooveel mogelijk, rechtstreeks worden gevoerd. 

6. Ingeval de kosten, veroorzaakt door het 
onderbond en de terogzendiog van die vrouwen en 
meisjes tot aan de grens, niet kunnen worden 
terugbetaald door die vrouwen en meisjes zelven, 
noch door haar echtgenooten , ouden of voogden , 
zullen die kosten gedragen worden door den Staat, 
die de terugzending heeft bewerkstelligd. 

7. De tegenwoordige verklaring zal worden be
krachtigd en de akten tot bekrachtiging daarvan 
zullen zoo spoedig mogelijk te 's Gravenhage wor
den uitgewisseld. 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden de 
t'llgenwoordige verklaring hebben opgemaakt, welke 
zij van hun zegel hebben voorzien. 

Gedaan in dobbel te 'a Gravenhage , den lliden 
November 1889. 

(.get.) HARTSEN. 

Baron SAURJrA. 

ló Àpril 18111. Wrr, houdende goedkeuring der 
op ló Augustus 18110 te Londen tusscben 
Neddrland en G-root-Brittannië en lerland 
gesloten additioneele overeenkomat tot wijzi
ging van art. 4 van het handels- en scheep• 
vaartverdrag van 27 October 1837. S. 86. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WI3 EMMA, ENZ .•••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

de op 15 Auguatus 18811 te Londen door de 
wederzijdache gevolmachtigden gesloten additioneele 
overeenkomst tot wijziging van art. 4 van het 
handele- en scheepvaartverdrag tn88chen Neder
land en G-root-Brittannië en Ierland van 27 Oc
tober 1837, wettelijke rechten betreft; 

Gelet op art. 69 der Grondwet; 
Zoo ia het, dat Wij , den Raad van State enz. 

Eenig artw,l. 

De nevens deze wet in afschrüt gevoegde addi
tioneele overeenkomst, den lóden Augustus 1889 
te Londen tnsschen Nederland en G-root-Brittannië 
en Ierland gesloten, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te Geraan, den lóden April 1891. 

(.get.) E MM .A. 
De Mini1ter van Buitenlandse/ie Zak6'#, 

(.get.) BARTSEN. 

De Minuter van Financiën, 
(.get.) GODIN DE BEAUFORT. 

De Min. van Waterstaat, Handel en Nijuerlieid, 
(.get.) HA VELAAR. 

(Uitgeg. 2 Mei 189'l!t 

Al'SCHRIPT. 

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en 
Hare Majesteit de Koningin van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland, eene 
wijziging wenscbende te brengen in het tractaat 
van handel en scheepvaart tusschen Zijne Majea• 
teit den Koning der Nederlanden en Hare Britsche 
Majesteit, dat geteekend werd te 's Gravenhage 
op den 27sten October 1837, hebben ah Hnnne 
gevolmachtigden aangewezen, om eene overeen
komst tot gemeld doel te sluiten, te weten: 

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden,· 
KAREL M.ALCOLll: ERNKST GKORGJ.:S graaf VAN 

BTLANDT, commandeur der orde van den Neder

landschen Leeuw, ridder eerste klasse van de orde 
van den Gonden Leenw van het Haia van Nassau. 
grootkruis der orde van de Eikenkroon , enz. , 
Onzen Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister te Londen; 
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Hare Majesteit de Koningin van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland, Zijn 
Lordschap de Markies VAN S.1.LISBUKY, . K. o., 
Harer Majesteits eersten Secretaris van Staat voor 
Buitenlandscbe , Zaken; 
• die, na _elkander hunne in goeden en behoor
lijken vorm bevonden volmachten te hebben mede
gedeeld, overeengekomen zijn als volgt: 

Art. L Artikel IV van het bovengemelde trac
taat van den 27sten October 1837 wordt ver
vallen verklaard en door het volgende vervangen. 
Met bet~ekking tot de berekening van ad 11alorem 
rechten en tot alle andere met de douane-regle
menten samenhangende vragen, znllen Nederland· 
sche goederen in het Vereenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Ierland en Britscbe goederen 
iu Nederland ing!)voerd, over en weder op dezelfde 
wijze worden behandeld als goederen van de meest 

begunstigde natie. 
II. Deze overeenkomst zal beecboowd worden 

als behoorende bij bovengemeld verdrag van den 
137sten October 1837 en denzelfden duur hebben 
als dat verdrag. 

Zij zal bekrachtigd worden en de akten van 
bekrachtiging zullen worden uitgewisseld te Londen, 
zoo spoedig mogelijk binnen vier weken , na de 
vervulling der formaliteiten, door de Nederland
ache Grondwet voorgeschreven. 

Ten blijke waarvan de wedenijdache gevol
machtigden haar hebben geteekend en van het 

zegel hunner wapens voorzien. 
Gedaan te Londen, den vijftienden A.uguatua 1889. 

(L. 8.) (get.) C. DE BYLANDT. 

S.!.LISBURY. 

15 April 1891. W11:T, toL regeling der brieven

posterij. S. 87. 
Bijl. Hand. 2• Kamer 1889/90, n°. 1_41, 1-4; 

1890/91 n°. 22, 1-18; 
Hand. id. 1890/91, bladz. 912- 990, 1014. 
Hand. J• Kamer 1890/91, bladz. 258-257, 

29S--300, 321-323, 336, 3S7. 
IN ,. ........ VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WrJ EMMA, ENZ •••• , •• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

er noodzakelijkheid bestaat om over te gaan tot 
eene herziening van de wetgeving op de brieven
posterij; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz. 
· Art. 1. Io deze wet wordt verstaan : 

a. onder lni81!en: alle bescheiden en op papier, 
perkament of andere soortgelijke stoffen gestelde 

mededeelingen en berichten, al of niet in gealoten 
omslag, voor zoover die niet zijn te rangschikken 
onder de au b 6 tot en met d omschreven stukken 
en niet zijn vermeld in de artikelen 18 en 19; 

6. onder getlruite atwl:/&en: alle door middel 
van boek-, plaat-, steen- of lichtdruk vermenig
vuldigde stokken, met uitzondering van die~ welke 
hieronder ala nieuwsbladen of bijuoegsela worden 
aangeduid, alsmede die · welke, hoewel op andere 
wijze vermenigvuldigd , door Ons met gedrnkte 
stukken zullen worden gelijkgesteld; 

11. onder nieuwsbladen: alle ten minste eenmaal 
per week verschijnende couranten en tijdschriften; 

d. onder '6ijuoegael: het vervolg van een nieuws
blad, namelijk dat gedeelte, waarvoor het gewone 
pe.pierformaat, waarop het blad gedrukt wordt, 
geen genoegzame ruimte aanbiedt, doch dat overi
gens, hoewel op een afzonderlijk vel gedrukt, 
van dat blad kennelijk een wezenlijk deel uit
maakt en niet afzonderlijk verkrijJi:baar wordt 
gesteld of voor afzonderlijke verspreiding be
stemd is; 

e. onder 11W118fers: monsters of stalen van koop
waren op zich zelf geen handelswaarde bezittende, 
en uitsluitend moetende dienen om over de waar 
te kannen oordeelen; 

f. onder stu!t:ken: al hetgeen hierboven onder a 
tot en met e vermeld ia. 

2. Niemand dan de Staat is bevoegd, tegen 
genot van vracht, brieven te vervoeren , tenzij:· 

1 °. de brieven zwaarder wegen dan een half 
kilogram; 

2°. de brieven worden vervoerd binnen den 
kring van één postkantoor of één hnlpkantoor 
met de bedoeling die ter post te bezorgen, welke 
bedoeling nit de voldoende frankeering zal moeten 
blijken; 

3°. de brieven betrekking hebben op de voor
werpen, waarmede zij vervoerd worden ; 

4°. de brieven, welke te gelijk vervoerd worden, 
afkomstig zij u van één afzender of van personen 
tot één huisgezin behoorende, of slechts één brief 
te gelijk vervoerd wordt, in beide gevallen mits 

het vervoer plaats beeft binnen de grenzen des 
Rijks, en d~ persoon, die de brieven vervoert, 
niet ia de ondernemer of de bestonrder der onder
neming van het openbaar middel van vervoer, 
waarmede het brievenvervoer plaats vindt, of in 
dienst ia van dien ondernemer of die onderneming ; 

11°. de brieven vervoerd worden overeenkomstig 
art. 26 dezer wet. 

Met afwijking van den bovengestelden regel, 



15 APRIL 1891. 69 

kan op de voorwaarden door Ons te bepales. 
vergunning worden verleend tot het vervoer van 
brieven binnen den kring van één post- of één 
hulpkantoor, als mede tot het vervoeren van 
bestel• of boodsehapsk11&rten, 

3. Het port der brieven bedraagt, bij vooroi~ 
betaling, voor eiken briefkaart 2 1 / • cent; voor 
eiken anderen brief : 

van een gewicht van niet meer dan 16 gram 

6 cent, 
boven 16 tot en met 200 gram • •• 10 cent . 

200 • • 600 • . • 16 • 
en voorts voor elk meerder gewicht van 600 gram 

of een gedeelte van 600 gram, 6 cents daarboven. 
Bij bestellinic echter van een brief van een 

gewicht van niet meer dan 200 gram binnen den 
kring van het poet- of hulpkantoor, waar dio 
ter poet ie bezorgd , bedraagt het port voor eiken 
brief: 

van een gewicht van niet meer dan 16 gram 
3 cent, 

boven 16 tot en met 200 gram . • • • 6 cent. 
Heeft · er geene vooroitbetaling plaats gehad, 

dan wordt het alsdan volgens bovenstaand tarief 
van den geadresseerde te he:fl'eu port, behoudens 
het bepaalde bij het volgend artikel, mor eiken 
brief met vijf cent verhoogd. 

Hetzelfde verhoogde port wordt toegepast bij 
ontoereikende fraukeering, doch na aftrek van de 
waarde der gebezigde postzegels. . 

4. Het in het vorige artikel vermelde hoogere 
port der ongefrankeerde brieven is niet van toe
passing op brieven, dienstzaken betreffende, voor 
welke geen vrijstelling van port is verleend, en 
die afkomstig zijn van Departementen van Alge• 
meen Bestuur of van door den Minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid aan te wijzen 
besturen of personen, een openbaar ambt be
kleedende. 

Deze brieven zijn van eene door den genoemden 
Minister te bepalen aanduiding te voorzien. 

6. Het port der gedrnkte stokken bedraagt 
voor een gewicht van : 

niet meer dan 26 gram 
boven 26 tot en met 

60 . 
75 . . . 100 . . . 160 . . . 260 . 

" 600 . . 760 . . . 

50 gram 
75 

100 
160 

1 
2 
3 

4 

6 

cent. 

260 71 / • • 
600 10 
760 121/ 1 • 

1000 16 

en voorts voor elk gewicht van 1000 gram of 
~eelte van 1000 gram 2 1 / 1 cent daarboven. 

· De berekening van het port gêschiedt naar het 
gezamenlijk gewicM van elke verzending onder 
een afzonderlijk adres, de omslagen en alles wat 
verder dient tot beveiliging van den inhoud daar
onder begrepen. 

6. Het port van nieuwsbladen, met of zonder 
bijvoegsels, bedraagt per nommer of ·exemplaar 
voor een gewicht van: 

niet meer dan 40 gram. . 1 / 2 ceut 
boven 40 gram tot en met 160 gram 1 • 
en voorts voor elk meerder gewicht van 60 gram 

of van een gèdeelte van 60 gram 1 / 2 cent daar
boven. 

Hetzelfde port in verhouding tot het gewicht, 
is van toepassing op de bijvoegsels, bij afzonder
lijke verzending. 

De heffing van het bovenvermelde port kan, 
op de wijze door Ons te bepalen, mede bij 
abonnement geschieden. 

De frankeering van nieuwsbladen kan echter 
ook geschieden naar het tarief in het vorige 
artikel vermeld. 

7. Het port der monsters bedraagt 2 1 / 1 cent 
per 76 gram of gedeelte van 76 gram. 

De tweede alinea van artikel 6 is daarop van 
toepll!lsing. 

8. Het port der in de drie voorafgaande arti
kelen genoemde stukken moet bij vooruitbetaling. 
'!!'Orden voldaan. · 

Indien zij ongefrankeerd ter post zijn be.iorgd, 
worden zij belast met tweemaal het port · bij voor• 
nitbetaling verschuldigd; hetzelfde port wordt toe
gepast bij ontoereikende frankeering doch na aftrek 
der gebezigde postzegels. 

Door Ons wordt bepaald welke bijvoegingen, 
doorhalingen of aanduidingen, op de adresstl'OQk , 
den omslag of de in de drie voorgaande nrtikden 
bedoelde atnkken zelve geoorloofd zijn, alsmede 
welk gewicht voor eene verzending· onder een af• 
zonderlijk adres, welke afmetingen en welke wijze 
van inpakking zullen worden toegelaten. 

Wij behouden Ons eveneens voor te bepalen 
welk gewicht de brieven niet mogen te boven gaan 

Wordt in strijd gehandeld met de voorschriften , 
k,achtens de beide vorige zinaneden door ODJ 
gegeven, dan worden de stukken niet verzonden. 
en aan den afzender, indien deze bekend ï., 
teruggegeven. Is de afzender niet bekend, dan 
wordt van het niet-verzenden mededeeling gedaan 
aan den geadresseerde. 
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Het 'bij artikel l> va.stgestelde port ia mede de aangegeven waarde gevorderd worden, in welk 
van toe1ia.saing _op de handschriften, die met drnk- geval die waarde in tegenwoordigheid van een der 
proeven onder denzeltdeu omslag verzonden worden, ambtenaren van dat kantoor in den omslag moet 
mits die drukproeven en handschriften tot eenzelfde worden gesloten. 
nitgave behooren. 12. De afzender van een overeenkomstig de 

9 . Voor stokken, die wegens verblijf elders bepalingen vao de artikelen 10 en 11 aangeteekend 
van den geadresseerde of wel wegens terugzending 1tok heeft aanspraak op schadevergoeding in geval 
aan den afzender, _volgens art. 22 dezer wet, van verlies; indien de geldswaarde is aangegeven, 
meer dan eene verzending ondergaan, wordt het ook in geval van vermissing van den inhoud of 
port slechts eenmaal berekend, tenzij het geldt van een gedeelte daarvan, mits bij de uitreiking 
de verdere verzending van een brief, bestemd om Je brief zoodauig geschonden is, dat berooving 
te worden uitgereikt binnen den kring van het mogelijk wa.s en tevens de inbond in tegen• 
post• of hulpkantoor waar die ter post is bezorgd, woordigheid van den postambtenaar is !lieconstateerd. 
bniten dien kring. De schadevergoeding bedraagt: 

In dat geval wordt het bedrag, dat in art. 8 a. voor een gewoon aangeteekend stnk, onver-
is vastgesteld voor de bestelling van een brief schillig de waarde van het verlorene, vijf en 
bniten den kring van het post• of hnlpkantoor, twintig gnlden, ook al ie het verlies het gevolg 
waar die ter post is bezorgd, na aftrek van het van overmacht; 
betaalde port, van den geadresseerde geheven. ll. voor een aangeteekenden brief met aangegeven 

10. De afzender kan zijne stukken doen aan• geldswaarde, het volle bedrag der aangegeven 
teekenen. Hem wordt aledan ten kantore van geldswaarde, of, bij vermissing van een gedeelte 
afzending een bewijs van ontvang af!liegeven. dier waarde, het gedeelte hetwelk aan dat bedrag 

De uitreiking van een aangeteekend atnk ge- ontbreekt; een en ander ook al is het verlies 
schiedt slechts tegen afgifte van een door den het gevolp: van overmacht. 
geadresseerde of zijn gemachtigde onderteekend De verplichting tot eventueele schadevergoeding 
bewijs van ontvang. houdt op, zoodra het aangeteekend stuk tegen 

Gewone aanteekening kan geschieden van alle ontvangbewijs is ni~reikt. 
niet gesloten stukken, die geen geld, geldswaardig De aanspraak op schadevergoeding vervalt, in
papier, edele metalen of kostbaarheden bevatten, dien niet binnen één jaar, na de dagteekening 
alsmede van alle gesloten stokken ; aanteekening van het aan den afäender verstrekte bewijs van 
met aangifte ,Ier geldswaarde alleen van gesloten ontvang, bij het hoofdbestuur der posterijen schrifte-
brieven. lijk aanvraag tot uitbetaling daarvan is gedaan. 

Door Ons wordt bepaald: de wijr.e waarop de De afzender is verplicht, voor zoover hij daartoe 
aangeteekende brieven, die geldswaarde bevatten, in staat · is, omtrent het vermiste aan den directeur 
alsmede de brieven met aangegeven geldswaarde van het postkantoor alle door dezen gevraagde 
moeten gesloten zijn, de wijze waarop de aange- inlichtingen te geven. 
teekende stokken worden uitgereikt en het hoogste Wordt het vermiste geheel of gedeeltelijk terng
bedrag, waarvan de aangifte mag worden gedaan. gevonden , dan wqrd-t hiervan zoo mogelijk aan 

1 1.. Voor de in het vorig artikel bedoelde den afzender en aan den geadresseerde mededeeling 
aanteekening is, boven het bij de voorafgaande gedaan. I>e afzender kan het gevondene t~rog
artikelen vastgestelde port, verschnldigd: voor de ontvangen tegen wedernitkeering der betaalde ver
gewone aanteekeoiog een vast recht van 10 cent;- goediog, mits deze plaats hebbe binnen dertig 
voor de aanteekening met aangifte van geldswaard dagen nadat de voormelde mededeeling aan hem 
een opklimmend reeht, dat door Ons wordt be. is ter hand gesteld. 
paald, doch dat niet hooger wordt gesteld dau' ' Is die termijn verloopen zi>nder dat hij het 
2½ cent voor elke honderd golden of gedeelto- gevondene terugvorderde, dan wordt den geadres
van honderd golden aangegeven waarde, met eeu· seerde, gedurende een gelijk tijdvak, gelegenheid 
minimum van twaalf en een halven cent voo~ gegeven het gevondene, tegen oitkeering van het 
eiken brief. bedrag, dat aan den afzender is betaald , in ontvang 

De bovenvermelde porten en rechten moeten, 1 te nemen. Wordt van die gelegenheid geen ge-
bij vooruitbetaling worden voldaan. brnik gemaakt, dan vervalt het gevondene aan 

Ten kantore van afzending kan vertooning van den Staat. 
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13. De aanteekening is verplicht bij verzending 19. De invordering van gelden op quitantiën, 
van geld, bankpapier en mnntpapier, edele metalen wisselbrieven, assignatiën en ander handelspapier, 
of kostbaarheden. een door Ons te bepalen bedrag niet te beven 

Bij vermoeden dat door den afzender in strijd gaande, kan geschieden tegen voornitbetaling van 
hiermede ia gehandeld, geschiedt de aanteekening 'een recht van vijf cent voor elk afzonderlijk in 
ambtshalve. De nitreiking geschiedt alsdan tegen te vorderen bedrag. 
betaling door den geadresseerde van driemaal het Bovendien is bij de uitbetaling wegens het 
recht in art. 11 voor de gewone aaoteelrening ingevorderde bedrag het recht verschnldigd, dat 
bepaald, onverminderd het eventueel verschnlilig,!e is vastgesteld voor een postwissel van gelijk bedrag. 
port, tenzij bij de opening op verlangen van. den De nitbetaling geschiedt slechts tegen ontvang
geadresseerde, aan den postambtenaar, ten wiena bewijs, dat vrij van zegelrecht ia. 
oventaan de opening plaats heeft, blijkt, dat het 20 . Op de voorwaarden door Ons vaat te 
vermoeden onjnist was. stellen en tegen vooruitbetaling van een door Ons 

14. Voor ver~issing, beschadiging ofvertraging te bepalen recht, wordt gelegenheid gegeven tot: 
in de nitreiking van een niet aangeteekend stok 1°. het aan een postkantoor in ontvang nemen, 
of van den gebeelen of gedeeltelijken inhoud daar- door ot namens den geadresseerde van de voor 
van wordt geene vergoeding verleend. hem bestemde stukken; 

15. Op verlangen van den afzender of den 2°. het door tusschenkomst van een postkantoor 
geadresseerde worden de stukken door middel eener verkrijgen van abonnementen op nieuwabladen en 
expressebestelling uitgereikt. tijdschriften. 

De wijze en de voorwaarden waarop dit ge- 2 1. De porten en rechten, bij vooruitbetaling 
schiedt, worden door Ons vastgesteld. verschuldigd, worden, behoudens de gevallen be-

16. Op nrlangen van den af.zender van een doeld in het Sde lid van art. 6 en art. 20, 
stok, dat aangeteekend is of waarvan expresse- voldaan door middel van postzegela, die , voor 
bestelling verzocht ie, wordt hem , tegen vooruit- zooveel zij niet op omslagen of andere !ormnlieren, 
betaling van een recht van 5 cent, een bewijs welke van Rijkswege worden verkrijgbaar gesteld, 
van uitreiking of een bericht, vermeldende de zijn afgedrnkt, door of namens den afzender op 
redenen waarom de nitreiking niet heeft kunnen de te verzenden stokken zijn vast te hechten. 
plaats hebben, verstrekt. Door Ons wordt geregeld hd in en bniten 

17. Stukken, te wier aanzien zekerheid of ver- gebruik stellen en de wijze van uitgifte en gebruik 
moeden bestaat, dat zij stoffen bevatten, die gevaar der postzegela , der briefkaarten, der gezegelde 
voor de postambtenaren of schade aan de gelijk- _ omslagen en der verdere gezegelde formulieren. 
tijdig te. verzenden stukken kunnen doen ontstaan, Voor het gebruik van andere dan van Rijkswege 
worden niet verzonden. uitgegeven briefkaartfoï-m nlieren wordt door Ons 

18. De overmaking van geldelijke bedragen vergunning verleend, op de voorwaarde& door 
door postwissels of door postbewijzen kan geschied -n Ons vast te stellen ; voor het gebruik van andere 
tegen voornitbetaling van een door Ons te bepalen,. . gezegelde formulieren kan znlb eveneens geschieden. 
recht, dat niet mag te beven gaan 5 cent voor 22. De geadresseerde is bevoegd stukken al 
elk bedrag van /12.50 of gedeelte van / 12.60, dan niet met port bezwaard, niet in ontvang te 
met dien verstande echter dat voor bedragen tot _ nemen , mits de afwijzing plaats hebbe onmiddel
en met / 6 geen hooger recht kan worden geheven lijk na de uitreiking en zonder dat de el uiting of 
dan van 2½ cent. verzegeling geschonden ia. 

Op verlangen van den afzender van een post- De stukken, waarvan de aanneming geweigerd 
wissel, wordt hem, tegen vooruitbetaling van een ia of die om eeoige andere reden niet aan den 
recht van vijf cent, door het kantoor van be• geadresseerde kunnen worden uitgereikt, worden 
stemming een bericht der uitbetaling verstrekt. zoo mogelijk aan den afzender teruggezonden. Ia 

De bepalingen van artikel 16 zijn toepasselijk dit niet mogelijk, dan worden zij nog gedurende 
op postwiBBels. ten minste drie maanden ter beschikking van 3en 

De verplichting tot nitbetaling van een postwisaei afzender of geadresseerde bewaard. 
of een postbewijs vervalt, indien het stnk niet Na verloop van dien tijd worden zij op laai 
binnen een tijdvak van vijf jaren, te rekenen van van den kantonrechter te 's Gravenhage en onder 
den dag der uitgifte, ter uitbetaling is aangeboden. de voo:rzorgen door Ons te bepalen, geopend• en, 
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met uitzondering van de stukbn, welke geld.,_ 
waardige papieren bevatten of waarin voorwerpem 
gevondeo worden, die geacht worden voor de1,1 
belanghebbende waarde te hebben, vernietigd. 

Ue laatstgenoemde stukken blijven evenals de 
papieren of voorwerpen, _die zij bevatten, nog 
gedµrende drie jaren ter beschikking van den 
belanghebbende, na verloop van welken termijn 
de ingesloten gelden en geldswaardige voorwerpen 
aan 's Rijks schatkist vervallen. Al het overige 
wordt vernietigd. 

23. Stukken, aan de zorg der posterijen toe
vertrouwd, kunnen, met inachtneming der voor• 
schriften door den Min is ter van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid vast te stellen, ·aan den afzender . 
worden teruggegeven. 

hounens de gevallen voorzien in art. 28 dezer · 
wet en de gevallen bij de wet om~hreven, wordt 
beslag op stukken, aan de zorg der posterijen 
toe.vertrouwd, niet toegelaten. 

24. Vrijstelling van port wordt genoten door 
Ons en de leden van Ons Huis, alsmede voor 
de vem,nding van stukken, den dieDSt van Ons 
Huis betreff'endd 

Gelijke vrijstelling kan door Ons worden ver• 
leeud voor de verzending van stukken, den open
baren dienst betreffende. De voorschriften daar• 
ointrent in acht te nemen , word~n door Ons 
vastgesteld. 

25. De vorenstaande bepalingen dezer wet zijn 
alleen op het binnenlandsch verkeer van toepassing • . 

Behoudens het bepaalde in het Tolgend artikel, 
wordt door Ons geregeld alles wat betreft het 
postverkeer met de Koloniën en bezittingen van 
het Rijk in andere werelddeelen en met het 
buitenland, zooveel noodig in overeenstemming 
met de overeenkomsten of schikkingen daarom
trent ,met andere Regeeringen of postbesturen ge
troffen of nader tot stand te brengen. 
. 26. Ue gezagvoerders van uit zee komende 

echepen zijn verplicht de brieven, waarvan het 
vervoer hun is opgedragen, zoo spoedig mogelijk, 
doch in elk geval binnen 24 uren , nadat zij eene 
haven of reede des Rijke hebben aangedaan, af 

te geven aan den directeur van het naastbijgelegen 
postkantoor, tenzij die brieven reeds door een 
ambtenaar der posterijen zijn opgevraagd en aan 
hem ter hand gesteld. 

Voldoen zij niet aan bovenvermelde verplichting 
en worden na het verstrijken van den vastgestelden 
termijn bij hen brieven aan boord gevend.en , dan 
vallen zij in de straf bij art. 27 sub l bepaald. 

De gezagvoerdera . van naar zee vertrekkende 
schepen zijn verplicht de· brievenmalen, waarvan 
de verzending hun door het bestnor der posterijen 
wordt opgedragen, mede te nemen en af te geven 
aao het postkantoor van de het meest nabij de 
plaa~ van bestemming gelegen haven, die door 
het schip wordt aangeloopen. 

De schepen worden niet nitgeklaard, indieo hun 
gezagvoerders weigereo die opdracht aan te nemen. 

Aan de gezagvoerders van naar zee vertrekkende 
schepen wordt een derde gedeelte der porten , 

· vastgesteld voor de door hen te vervoeren stukken, 
· uitgekeerd, tenzij bij bijzondere overeeokomst met 

het bestuur der onderneming andere ia bepaald. 
Wanneer het schip, waarmede het vervoer plaate 

heeft , behoort tot de zeemacht vao den Staat, 
ie geenerlei uitkeering verscbnldigd. 

Ue bovenbedoelde overeenkomsten worden, in
dien de daarbij bepaalde vaste jaarlijksche ver
goeding ·meer dan /25,000 bedraagt, niet aan
gegaan dan behondene goedkeuring bij de wet. 

27. Met geldboete van ten hoogste honderd 
gulden wordt gestraft : 

l O• hij die brieven vervoert in strijd met artikel 2 
dezer wet; 

Indien de overtreding is gepleegd door een 
ondernemer vao een openbaar middel vao vervoer, 
een bestunrder van eene onderneming tot exploi
tatie van een openbaar middel van vervoer of 
een persoon in dieoat van den ondernemer of de 
onderneming, kan tceldboete van ten hoogste twee
honderd gulden worden opgelegd. 

Alle vervoer, bijeenverzamelinp; of bestelling van 
brieven , door een der personen in de v~rige zin. 
snede bedoeld, wordt, behoudens bewijs van het 
tegendeel, gerekend tegen genot vao vracht te 
geschieden, tenzij het betreft de papieren be
trekking hebbeode op de onderneming. 

2°. bij die in dienst der posterijen zijnde, 
stukken vervoert ten behoeve van aoderen dan 
den Staat, hem zelven of personen tot zijn huis
gezin beh<iorende; 

8°. hij die in stukken, waarvoor overeenkomstig 
artikel 24 vrijstelling van port is toegestaan, op• 
peemt of inalnit mededeelingen of voorwerpen die 
niet betreffen den openbaren dienst; 

4°. hij die, niet in dienst der posterijen zijnde, 
gesloten brieven , niet afkomstig van één afzeoder of 
ran peraonen behoorende tot ~n huisgezin, onder 

· Qén omslag vereenigd of op andere wijze bijeenge
x.oegd , door den dienet der posterijen, buiten den 
luing van één post- of hulpkantoor doet vervoeren. 
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Indien tijdens het plegen van de overtreding 
nog geen jaar ia verloopen sedert eene vroegere 
vtroordeeling van den schuldige, wegens gelijk~ 
overtreding, onherroepelijk is geworden, kan, ÏJi 

plaats van geldboete, hechtenis van ten hoogate 
één maand en, in he~ geval van het 2de lid van 
n°, 1 , hechtenis van ten hoogste twee maanden 
-worden opp;elll(l:d. 

28. Behalve de ambtenaren bij artikel 8 van 
het Wetboek van Strafvordering met de opsporing 
van strafbare feiten belast, zijn de ambtenarl}n 
van 'a Rijke belastingen alsmede die der posterijen 
bevoegd om alle o~ertredingen dezer wet, ook 
door aanhondinl( en visitatie van het vervoer
middel, waarmede de overtreding vermoed wordt 
begaan te zijn, te constateeren en deswege proces• 
verbaal op hunnen ambtseed op te maken Die 
aanhouding en visitatie geschiedt niet dan op last 
van de door Ons aan te wijzen hoofdambtenaren. 

De stukken, waarmede de overtreding vermoed, 
wordt te zijn gepleegd, worden in beslag genomen 
en met het proces-verbn.al, in dubbel opgemaakt.
bij het beatnur der posterijen overgebracht. Van 
de aanhouding der stukken wordt aan den ge
adresseerde kennis gegeven. 

De stukken worden met het proces-verbaal door 
het bestuur der poaterijen aan den ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie bij het kantongerecht, 
onder wiens ressort het feit is gepleegd, ter 
vervolging opgezonden. 

De in beslag genomen stnkli;en worden na af. 
loop van het strafgeding aan de geadresseerden 
uitgereikt, tenzij daaromtrent bij rechterlijk vonnis 
andere is beslist. 

29. De strafbare feiten in deze wet bedoeld, 
worden beschouwd als overtredingen. 

30. De tegenwoordige wet treedt in werking 
op een door Ons te bepalen tijdstip. Met dat 
tijduip vervallen de wett~n van 12 April 1860 
(Staatablad u0 , 16), 6 Juli 1866 (Staatablad 
n°. 61), 22 Juli 1870 (Staatablad n•. 138), 
12 April 1872 (Staatablad n•. 32), 28 Juni 1876 
(Staaublad n°. 146), alsmede de artikelen 11 
tot en met 16 en de 2de zinsnede van art. 16 
der wet van 21 inni 1881 (Staatablad n•. 70). 

Laaten en bevelen, enz. 
Gegeven te Genau, den 16den April 1891. 

(get.) E MM A. 
De Mi,.. oa" Water,taat, Handel en Nijoerheid, 

HAVELAAR. 
(Uitgeg. 24 .J.pril 1891.) 

15 ..J.pril 1891. W .11'1', tot wyz1g1ng der wetten 

op de personeele belasting van 29 Maart 1838 
(Staaublad n•. 4) en 24 April 1843 (Staat,. 
blad n°. 16). S. 88. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1889/90, n•. 165; 
1890/91, n•. 22, 1-7. 

Hand id.1890/91, bladz. 894-898, 911,912. 
Hand. l• Kamer 1890/91, bladz. 262, 291; 

316-818. 
IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, !INZ. 

W1;, EMMA, ENZ . •• • ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het , in het belang van den landbouw en ter be
vordering van den aanfok en de africhting van 
paarden noodig is, de wetgeving op de personeele 
belasting te wijzigen; · 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State ~ 
Art. 1. Art. 22, lit. c der wet vRn 29 Maart 

1833 (Staaublad n•. 4) wordt gelezen als volgt: 
• De paarden wier laatste melktand nog niet 

vervangen is door een snijtand, en hengsten die 
als dekhengsten gehouden worden." 

2. De bepaling , bij art. 14 der wet van 24 April 
1843 (Staatablad n•. 16) aan S 4 van art. 27 
van voormelde wet van 29 Maart 1883 (Staaf,. 

IJ/ad n°. 4,) toegevoegd, wordt vervangen door hel 
volgende: 

•Landbouwers, die krachtens S 4 van artikel 20 
dezer wet een of twee paarden in de derde klasse 
hebben aangegeven, zijn l(een ·verhooging van rech; 
verschuldigd wegens afwisselend gebroik van die 
l'aarden met paarden voor den landbouw bestemd. 

Onder landbouwers worden voor de toepassing 
dezer bepaling nitslui tend verstaan zij , die voor 
•ich zelf of voor een ander het land bewerken of 
gewoonlijk de werkzaamheden van het landbouw•· 
bedrijf gedurende het geheele jaar op de plaats, 
waar het gevestigd is, dagelijks leiden en wier 
dienst- en werkboden geen livrei-teekenen dragen." 
_ lo S 6 van art. 2 7 van voormelde wet van 
29 Maart 18a3 (Staaublad n•. 4) wordt in plaats 
van de woorden: •derzelver geheel verlies van het 
t,weede viertal hunner melktan<ien" gelezen: •de ver
vanging van den laatsten melktand door een snijtand". 

3. Ueze wet treedt in werking met den dag 
h.arer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Gersau, den l6den April 18111. 

(get.) EMMA. 

(get.) 
De Minûter TJan Financiin-, 

GoDIN DB BEAUl"ORT. 

(Uitgeg. 18 .4.pril 1891.) 
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15 Àpril 1891. WET, houdende nadere bepaliniten 
omtrent den accijns op de aoiker. S. 89. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1889/90, n°. 175 ; 
1890/91, n°. 37, 1-7. 

Hand. id. 1890/91, 6/atk. 839-863, 866-893. 
Hand. l• Kamer 1890/91, 6lad:&. 250, 295- 298, 

827-835. 
IK KAAK VAK H. M. WILH.ÈLMIN A, ENZ. 

W1,1 "EMMA, BKZ • • •• • • • doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het weoschelijk ia, in afwachting van nadere 
regeling vao den accijns op de suiker, maatregelen 
te nemen ter verzekering van de opbrengst van 
dien accijns; 

Zoo ia het, dat Wij , den Raad van State enz. 
a6,rt. 1. Indien de opbrengst van den accijns 

op de aniker in 1892 of 1893 minder bedraagt 
dan / 8,500,000, wordt, behoudens het hierna 
bepaalde, het aan die som ontbrekende bij wijs 
van omslag verhaald op de fabrikanten van beet
wortelsuiker, die voor het vóórlaatste werkjaar 
den aanslag hebben gekozen naar den grondslag 
vermeld in art. 1, Ir. 6, derwetvan7Juli1867 
(Staat,!Jlad n•. 69). 

Onder de opbrengst van een jaar zijn niet te 
begrijpen sommen , die in een ander jaar opvorder
baar zijn geworden, of die volgens de vorige 
linsneden zijn omgeslagen. 

2. Omslag volgens art. 1 heeft niet plaats 
indien de gezamenlij_ke hoeveelheid droge witte 
broodsuiker, waarvoor de fabrikanten in het bij 
dat artikel bedoelde werkjaar volgens art. 66 der 
voormelde wet van 7 Juli 1867 zijn aangeslagen, 
met inbegrip van de verhoogingen voorgeschreven 
krachtens art. 77 dier wet, 32,000,000 kilogram 
niet te boven gaat. 

Bij een hooger aanslagtotaal bedraagt de omslag 
hoogstens / 6 per 100 kilogram over het meerdere. 

3. Het aandeel van eiken fabrikant in de omslag 
wordt vastgesteld door den Minister van Finan
ciën en in de Nederlamlaclie Staat,courant bekend 
gemaakt. 

Elk fabrikant is gehouden het daarbij voor hem 
bepaalde bedrag binnen eene maand na die bekend• 
making te voldoen. 

4. Art. 39 der wet van 7 Juli 1867 (Staat,. 
lilad no. 69) ia toepasselijk op den in deze wet 
bedoelden omslag. 

Overgang,!Jepaling. 

Indien de opbrengst van den accijns in de laatste 
drie maanden van 1891 lager ia dan die in het-

zelfde tijdvak van _1890, wordt, voor zoover dit 
verschil niet door eene meerdere opbreugst in de 
eerste negen maanden van 1891 boven die van 
het overeenkomstige tijdvak van 1890 wordt op
gewogen , het bij art. 1 bepaalde bedrag van 
/ 8,500,000 voor l 892 met dat verschil verhoogd. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te Gersan, den l óden April 1891. 

(get.) EMMA. 
De Min. t1an FinaflCÎëtf, (get.) GoDIK Dl': BEAuYOB.T. 

(Uitgep. 17 Àpril 1891.) 

15 .lpril 1891. Wn, tot bekrachtiging van een 
krediet door den Gon verneor-Generaal van 
Nederlamlac!&-Indië geopend boven de begroo• 
ting van Nederlamlacn-Indië voor het dienst
jaar 1890. S. 90. 

Bij deze wet wordt bekrachtigd het door den 
Gon verneur-Generaal van Nederlantucn-lndië bij 
ordonnantie van 21S Augnstna 1890 (Indiacli Staat1-
6lad n°. 175) boven het Ilde hoofdstuk der be
grootiog van uitgaven van Nederlantucn-Indië 
voor het dienstjaar 1890 geopend krediet van 
/ 500,000, tot aan volling van onderafdeeling 38. 

llS Àpril 1891. WET, houdende bepalingen tot 
voorkoming van aanvaring of aandrijving op 
de openbare wateren in het Rijk, die voor 
de scheepvaart openstaan. S. 91. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1889/90, n°. 122; 
1890/91, n°. 14,. 

Hand, id. 1890/91, !Jlatk, 1014-1022. 
Hand. 1° Kamer 1890/91, !Jlad:&. 257, 29;1,, 

318-321. 
IK KAAK VAK H.M. WILHELMINA, EKZ. 

W 1,1 EMMA , EKZ. • • • • • • doen te weten: 
A!zoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het noodzakelijk is, maatregelen te nemen tot 
voorkoming van aanvaring of aandrijving op de 
openbare wateren in het Rijk, die voor de scheep
vaart openstaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. Door Ons worden bij algemeenen maat

regel van beatnnr voorschriften vastgesteld , door 
schippers of schepelingen in acht te nemen, tot 

: voorkoming van aanvaring of aandrijving op de 
openbare wateren in het Rijk, die voor de scheep
vaart openstaan. 

2. De beatoren der provinciën en gemeenten 
zijn bevoegd tot het vaststellen van bepalingen 
tot voorkoming van aanvaring of aandrijving op 
eenig voor de scheepvaart openstaand vaarwater 
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of gedeelte daarvan, onder hnn beheer, voor 
zoover die niet in strijd zij o met de krachtens 

art. l dezer wet door Ons nitgevaardigde voor
schriften. 

Onder hetzelfde voorbehood knnnen zoodanige 
bepalingen ook worden vastgesteld door de be
storen van waterschappen, veeoschappen en veen• 
polders, die tot het maken van verordeningen 
van politie bevoegd zijn. 

3. Deze wet treedt in werking met den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Gersau, den loden April 1891. 

(get.) EMMA. 
TJe Min. van Water,taat, Handel en Nij1Jer!urid, 

(!Jet.) HA VELAAR. 
De Minûter 11an Marine, (get.) Kaurs. 

De Miniater 1Jan Juatitie, 
(911t.) RuYS VAN BEERENBROEK. 

(Uitg11g. 23 April 1891.) 

20 April 1891. fü:sLUIT, bepalende het tijdstip 
waarop de dienst van de ingelijfden bij de 

militie te land der lichting van 1884, en 
van de ingelijfden bij de zeemilitie der lich
ting van 1886 eindigt. S. 92. 

IN NA.AH VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
Wt.J EMMA., !INZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van den 

Minister van Oorlog, den Minister van Marine 
en den Minister van Bionenlandsche Zaken, van 

13 April 1891, Kabinet, litt. B• 0
, van 14.April 

1891, Bureau B, n°. 23 en van 16 April 1891, 
n•. 520 M., afdeeling Militie en Schutterijen; 

Gelet op art. 1 der wei •an 19 J nli 1890 
(StaatslJlad n•. 117) tot verlenging van den dienst

tijd voor injlelijfden bij de militie te land der 
lichtingen van 1884, eo van 1886 en voor de 
ingelijfden bij de zeemilitie der lichting HD 1886; 

Heb beo goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Eenig artikel. 

De dienst van de ingelijfden bij de militie te 
land der lichting van 1884, en van de ingelijfden 
bij de zeemilitie der lichting van 1886 eindigt 
80 April 18111, voor zoover op dien dag ban 

diensttijd reeds zoo zijn geëindigd, ware deze 
niet verlengd bij de vorenaangehaalde wet van 
19 Juli 1890 (Staat,lJ!,ad n•. 117). 

De Ministers van Oorlog, van Marine en van 
Binnenlandache Zaken zijn, ieder voor zooyeel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 

beslnit, dat in het StaaulJk,.d, en in de Staat,
courant zal worden geplaatst, en waanan afschrifi 
zal worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Gersan , den 20sten April 1891 
(get.) EMMA.. 

De Miniater 11an OorloU, 
(get. ) J. W. B!!RG.l.NSIUS. 

De Miniater 11an Marine, (911t.) K&UYB. 
De Mini,ter van Binnenlandacl,,e Zalen, 

(get.) DE SA.VORNIN LoHII.AN. 

(Uitgeg. 28 April 1891.) 

20 April 1891. ARREST van den Hoogeo Raad 
der Nederlanden, betreffende hetgeen volgt: 

Was de gemeenteraad van Venlo bevoegd 
om bij gewone strafverordening de wijze van 
invordering te regelen van de heffing der 

- rechten voor het gebruik van zekere aan 
de gemeente in onderhoud overgedragen rijks• 
brug, tot het heffen van welke rechten haar 
concessie is verleend bij Koninklijk besluit 
van 28 Januari 1887 n•. 12 P - Neen. 

Laat art, 161 gemeentewet het alterna
tief stellen van hechtenis of geldboete op de 
overtreding van plaatselijke verordeningen 
toeP - Ja. 

Volgt uit art. IS van het Koninklijk besluit 
van 29 October 1833 (StaaulJ!,ad n°. 69) 
dat dat besluit alleen en t1it1luitend op de 
daar bedoelde groote wegen van toepassing 

is, dan wel dat dat besluit evenals op de 

later gemaakte en te maken groole Rijkswegen, 
tevens van toepassing is op die wegen, 
waardoor tot nog toe het Koninklijk besluit 

van 22 Maart 1831 , n°. 91S gold P - I11 
la.atltgemelden zin lJe,liat. 

Behoort derhalve onder de wetten en 
verordeningen na 1 Angastns 1830 vast
gesteld en in het StaatalJlad opgenomen, die 
bij art. l der wet van 26 Mei 184.l (8'aaû-
6lad n°. 16) voor Limburg verbindend zijn 
verklaard, ook gemeld Koninklijk bealnit 
van 29 October 1833 P - Ja. 

Zijn door gemeld Koninklijk beslnit van 
1833 de Koninklijke besluiten van 7 Febrn• 
ari 1822 (Staatsblad n•. 4) en van 22 

Maart 1831, n•. 95 vervangen P - Ja. 
Mist itemeld Koninklijk besluit van 1833 

toepasselijkheid waar het geldt niet te heffen 
van tollen ten 6elweve 11an ket Rijk op 
's Rijks groote wegen, maar invordering van 
een recht ten behoeve van eene gemeente 
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op een deel van den grooten rijksweg in die 
gemeente? - Ja. 

Is het Koninklijk besluit van 5 Mei 1850 
(Staatablaà n°. 23) van toepassing op een 
deel van een grooten rijksweg, dat niet door 
of ten koste der gemeente' is aangel~d, 
maar waarvoor alleen een subsidie door de 
gemeente is verleend P - Nem. 

De Hooge Raad enz., 
Gelet op de middelen van ca.satie , door den 

req. voorgesteld bij memorie luidende: 
I. Schending door niet-toepassing van art. 174, 

alinea 2 der Grond wet in verband met de plaat
eelijke verortleoing der gemeente Venlo dd. 3 Fe
bruari 1890, regelende de wij1e van hefflog van 
rechten voor het gebruik van de hrng voor ge
woon verkeer nevens de spoorwegbrug over de 
Maas te Venlo ; 

II. Schending . door niet , althans verkeerde 
toepassing van art. 161 der wet van den 29 Juni · 
1851 (Staat,blaà n•. 85), zooals dat is ge
wijzigd bij art. 24, der wet van den 15 April 
1886 (Staatablaà n•. 64), in verband met art. 5 . 
der sn b I gemelde verordening der gemeente 
Venlo; 

III. Schenèing door niet, althans verkeerde 
toep888ing van art. 1 der wet van den 26 Mei 
1841 (Staatablatl, n°. 15) in verband met het 
Koninklijk besluit dd. 7 Februari 1822 (Staata

/Jlaà n•. 4) en art. 1 der wet van den 6 Maart 
1818 (Staaûblad n•. 12); 

Overwegeruk ,lat in de eerste plaats bij de 
pagvaarding aan den gereq . is ten laste gelegd 
en bij het bestredel! vonnis bewezen is verklaard, 
.dat de gereq. den 10 Mei 1890, te circa 11 oren 
des voormiddags , onder de gemeente Venlo, de 
over de Maas liggende brug voor gewoon verkeer 
als voerman met een beladen tweewielige kar, 
bespannen met een paard, overgegaan is en het 
brug- of passagegeld door hem niet aan den bij 
de brug aanwezigen dienstdoenden gaarder betaald 
is, en zulks niettegenstaande het in het belang 
eener geregelde inning door dien gaarder 11110 

àem gedaan bevel, om onmiddellijk het brug
of p888agegeld te betalen;" 

0. dat bij het beatreden vonnis is overwogen , 
dat op dit gedeelte der aanklacht, zoo en in dier 
voege als het is gedaan, alleen straf is gesteld 
bij art. ó (in verband met de artt. 1 en 8) der 
plaatselijke verordening der gemeente Venlo van 
den 3 Februari 1890, ingevolge de artt. 135 en 
161 der Gemeentewet, regelende de wijze van 

heffing der rechten voor het gebruik van de 
brug voor gewoon verkeer nevens de spoorwegbrug 
over de Maas te Venlo, waarbij in art. 1 ia 
bepaald, dat het brug- of passagegeld aan den 
bij de brug aanwezigen gaarder of ambtenaar 
wordt betaald; en in art. S , dat ieder die over 
de brug gaat of rijdt verplicht Is, in het belang 
eener geregelde inning de aanwijzingen of bevelen 
van den diensHoenden gaarder of ambtenaar 
dadelijk op te volgen en nit te voeren, terwijl 
bij art. 5 op de overtreding hiervan als straf is 
gesteld eene geldboete van hoogatens / 3 of een 
dag hechtenis; 

dat bij genoemd vonnis voorte ia beslist, dat 
deze alternatieve strafbepaling is in strijd met de 
wet , en derhalve nietig en van onwaarde, omdat 
art. 161 der gemeentewet, zooals het is i;ewijzigd 
bij art. ~4, der wet van den ló April 1886 (Staaû-

6lad u0
• 64.) •de alternatieve bedreiging van 

geldboete en hechtenis, niet toelaat", en dat op 
dezen grond de gereq. is ontslagen van rechtll
vervoliçing ter zake van hetgeen hem in de 
eerste plaats was ten laste gelegd; 

0. dat legen deze bealiuing zijn gericht de 
middelen van cassatie sub I en JI hoofdzakelijk 
op grond: 

1 °. dat de gemeenteraad niet bevoegd was om 
de helling van de rechten voor het gebruik van 
de brug en den weg, waartoe door den Koning 
concessie is verleend, door middel van eene straf
verordening te verzekeren, zoodat · op de::m gr01lfi 
die verordening buiten toepasaing had moeten 
zijn gelaten; en 

2°. dat bij het vonnis ten onrechte is bealiat, 
dat art. 161 der gemeentewet, zooala het is 
gewijzigd, eene alternatieve strafbepaling van geld
boete of hechtenis in eene gemeentelijke politie
, erordening niet zonde toelaten ; 

0. naar aanleiding-hiervan, dat in deze feitelijk 
vaststaat: 

·dat de bedoelde brug is een Rijkswerk nevens 
de spoorwegbrug over de Maas te Venlo, dienende 
tot gewoon verkeer en deel uitmakende van den 
groolen Rijksweg, die door Limburg over Venlo , 
naar de Duitsche grenzen in de richting van 
Straelen loopt ; 

dat deze brug, vroeger spoorwegbrug, ingevolge 
overeenkomst tusschen den Staat der Nederlanden 
en de gemeente Venlo, op '• Rijk& kosten is in
gericht tot brug voor gewoon verkeer, onder 
bepaling dat de gemeente Venlo in die kosten 
zonde betalen eene som van / 25,000 uiterlijk 
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betaalbaar in 20 jaarlij kscbe termijnen met 4 pet. 
rente van het onafgelost kapitaal , en dat zij de 
brng en den Rijksweg op haar gebied van de. 
brug tot aan de bebouwde kom der gemeente 
zoude onderhouden, waartegen aan de gemeenti 
Venlo concessie zonde worden verleend om tot 
goedmaking van de kosten, rechten te heffen 
voor het p:ebrnik van gemelde brug; 

dat daarop bij Koninklijk besluit van den 28 Ja
nuari 1887 n°. 12 aan de gemeente Venlo, ter 
tegemoetkoming in de kosten van afto88ing, rente, 
heffing en onderhoud, eene concessie is verleend 
tot helling van rechten voor het ge brnik van de 
brug naar het tarief bij dit besluit gevoegd; 

dat volgens den inhoud van dit tarief de 
heffing zal geschieden onder anderen voor een 
geladen kar met 2 wielen met 1 paard en voor 
den voerman f 0.15 ; 

dat echter noch bij dit, noch bij een bijzonder 
besluit door den Koning de wijze van heffing· 
dezer rechten ia geregeld en dat daarentegen een 
vroeger Koninklijk besluit van den 6 September 
1866 (Staati/J!aà n°. l!!l) houdende vaststelling 
van het reglement wegens het ge brnik der spoor
wegbrug over de Maaa te Venlo voor algemeen 
verkeer (verband houdende met eene vroegere, 
sedert geëindigde concessie tot heffing van rechten 
op deze brng) bij Koninklijk besluit van 19 Ja
nuari 1889 (Staatsblad n°. 12) uitdrukkelijk ia 
ingetrokken; 

0. dat hieruit blijkt, dat bij voormeld beslnit 
van 28 Januari 1887 door den Koning aan de 
gemeente Venlo conce88ie ia verleend tot het 
heffen van rechten voor het gebruik van eene 
Rtjksbrug, die met een gedeelte Rijksweg aan 
de gemeente in onderhoud is overgedragen, tot 
goedmaking van de bijdrage in de kosten en 
rente voor de inrichting der brug voor gewoon 
verkeer en van de kosten van heffing en onder
houd; doch, dat de wijze van heffing dier rechten 
niet afzonderlijk door den Koning is geregeld; 

0 dat alzoo in de eerste plaats moet worden 
beslist, of de gemeenteraad ingevolge de artt. 
136 en 161 der gemeentewet bevoegd was hierin 
bij gemeentelijke strafverordening te voorzien ; 

0. hieromtrent dat in den tweeJen titel der 
gemeentewet de bevoegdheid der gemeentebesturen 
wordt geregeld tot het maken van verordeningen 
die in het belang der openbare orde, zedelijkheid 
en gezondheid worden vereischt en van de andere 
betreffende de huishouding der gemeente; 

dat in het tweede hoofdstuk van dezen titel, 

bepaaldelijk in de artt. 161 en volgende deswege 
voorschriften worden gegeven voor zoover tegen 
de overtreding der verordening straf is bedreigd 
en dat daarbij is bepaald, dat deze verordeningen 
aan de Gedeputeerde Staten moeten worden 
medegedeeld , die, zulks noodig oordeelende , 
daarvan sehorsing of vernietiging . kunnen vragen; 

dat afgezonderd daarvan de zesde titel der 
gemeentewet handelt van plaatselUke belaatini,:en 

en andere publiekrechtelijke heffingPn, waarbij ·be
paaldelijk in de artt. 2112 en volgende wordt 
gevorderd, dat de verordeningen op de heffingen, 
met de voorschriften naar welke zij inllen worden 
ingevorderd, aan de goedkeuring des Konings 
zullen worden onderworpen; 

dat alzoo omtrent de verordeningen op de 
publiekrechtelijke heffingen andere voorschriften 

•·zijn gegeven, dan voor die waarover de tweede 
titel handelt en dat hieruit volgt , dat ook al 
koude de wijze van ·heffing van rechtén ten be· 
hoeve van de gemeente voor het gebruik van een 
Rijkswerk, zooals io deze, evenals die_ voor het 
gebruik nn een gemeentewerk, bij gemeentever
ordening g~regeld worden, dit dan toch niet 
volgens de bepalingen van den tweeden titel der 
gemeentewet bij gewone strafverordeningen alzoo 
zonder 's Konings goedkeuring zoo kunnen plaats 
hebben en dat de · omstandigheid dat het recht 
van heffing door den Koning bij concessie is ver
leend hierin ten opzichte van de wijze en de 
verzekering der invordering geene verandering 
brengt; 

0. dat alzoo te recht bij het eerste middel 
van cassatie i11 aangevoerd dat de gemeenteraad 

. niet bevoegd was om bij gewone strafverordening 
de wijze van invordering der heffing te regelen 
en dat dus op dezen grond de verordening buiten 
toepassing had moeten zijn gelaten ; 

0. dat dit evenwel niet tot cassatie kan leiden, 
omdat de genoemde verordening bij het bestreden 
vonnis, zij het ook op eenen anderen grond, 
buiten toepas.sing is gelaten; 

dat wel is waar deze grond, als zonde bij 
eene gemeenteverordering niet eene alternatieve 
straf van hechtenis of geldboete op de over
treding er van gesteld kunnen worden, is onjuist, 
omdat bij art. 16 I der gemeentewet, zooala het 
is gewijzigd in overeenstemming met het beginsel 
van het Wetboek van Strafrecht, alleen de be· 
voegdheid tot het toepassen van eene dubbele 
straf van geldboete en gevangenisstraf is opge• 
,heven, maar noch de woorden noch de geschiedenis 
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van het gewijzigd artikel het altfruatief stelle0, 
van hechtenis of geldboete op de overtreding der 
verordening verbieden, gelijk alsmede terecht 
bij de toelichting van het tweede. middel is 
betoogd; 

dat echter, vermits de verordening ·op boven
vermelden gron~ buiten toepassing moet blijven 
en ook bij geene wet of wettige verordening op 
het, in de eerste plaats ten laste gelegde en 
bewezen verklaarde feit straf is gesteld, de gereq. 
te recht te dezer zake van rechtsvervolging ia 
ontslagen en alzoo het bestreden vonnis in zoo
verre behoort te worden gehandhaafd ; 

0 . dat in de tweede plaata aan den gereq. is 
ten laste gelegd : •dat hij ten tijde voormeld met 
een met een paard bespannen voertuig nabij de 
brug over de Maas op den Rijks -grooten weg 
te Venlo aan den aldaar staanden tolboom of 
tol paal aangekomen, dien voorbij gereden is en 
de betaling van den tol aan den zich bij dien 
boom of paal bevindenden · gaarder geweigerd 
heeft; 

<lat deze bewoordingen door de rechtbank, op 
grond van hetgeen daaraan in de dagvaarding 
onmiddellijk voorafgaat, zoodanig zijn uitgelegd, 
dat daarbij ook is ten laste gelegd , •dat het 
voertuig, waarmede de gereq. den tolboom of 
tolpaal voorbij reed, was een geladen tweewielige 
kar en dat hij daarvan de voerman was." 

en dat dit een en ander mede bij het bestreden 
vonnis bewezen is verklaard ; 

0. dat bij het bestreden vonnis hieromtrent is 
overwogen: 

dat op dit feit alleen van toepassing kunnen 
zijn de bestaande Koninklijke besluiten omtrent 
de voldoening der tollen op 's Rijke groote 
wegen ; 

dat hei Koninklijk besluit van 29 October 1833 
(Staataólad n°. 69) echter niet geldt voor Limburg 
,,omdat art. 13 uitdrukkelijk inhoudt, dat des
zelfs bepalingen alleen van toepassing zijn op die 
groote wegen voor het Rijk, waarop het Konink
lijk besluit van 22 Maart 1831 n•. 96 lteàen 
wordt toegepaat, en dat besluit den 29 Oc
tober 1833 in Limburg niet werd toegepast, om
dat t.oen, zooals historisch vaststaat , de geheele 
tegenwoordige provincie Limburg, behalve de 
vesting Maastricht, zfoh reeds van Nederland 
had afgescheiden en in de macht der Belgen was;" 

dat het besluit van 1833 derhalve alleen voor 
de overige N ederlaodsche provincien gegeven was, 
en door de wet van 26 Mei 1841 (Staataólad 

n•. 16), waarbij de Nederlandsche wetten en 
verordeningen, na 1 Angnstns 1830 vastgesteld, 
voor het Hertogdom Limburg verbindend werden 
verklaard, niet voor Limburg verbindend heeft 
kunnen worden gemaakt; 

en dat dientengevolge voor Limburg is blijven 
bestaan het Koninklijk besluit van 7 l<'ebrnari 1822 
(Staataólad n•. 4) doch dat dit besluit, als niet 
strekkende tot uitvoering eener wet, noch tot 
regeling van een onderwerp bij de Grondwet van 

. 1816 aan den Koning opgedragen, diens bevoegd
heid overschreed, zoodat de overtreding er van 
niet ingevolge de wet van 6 Maart 1818 (Staaû
ólad n°. 12) strafbaar is; 

0. dat hiertegen bij het derde middel van 
cassatie in hoofdzaak is aangevoerd, dat het 
Koninklijk besluit van 7 Februari 1822 daarom 
niet van toepassing kan zijn, omdat dit besluit 
door dat van 29 October 1833 is afgeschaft, 
en niet voor Limburg kan herleven door de wet 
van 26 Mei 184.l, omdat daarbij alleen wetten 
en verordeningen voor Limburg verbindend ver
klaard werden, onder de nitdrukkelijke bepaling, 
voor · zoor1erre ze toen Mg van kracltt waren, en 
dat voorts de beslissing der Rechtbank omtrent 
de bevoegdheid des Konings tot regelin1t der tol

, heffing op 's Rijks groote wegen, ia onjuist; 
0. naar aanleiding hiervan, dat het Koninklijk 

beslnit van 29 October 1833 (Staatsówd n•. 611), 
houdende nadere regeling der tollen op 's Rijks 
groote wegen, genomen krachtens art. 216 der 
Grondwet van 1816, en blijkens de considerans 
mede ter veriekering van de inkomsten bij de 
wet van 27 December 1822 (Staatahlaà n°. 611) 
aan het amortisatie-syndicaat, tot voltooiing der 
groote wegen van het Rijk en het heffen van 
tollen daarop toegekend , - bevat een algemeenen 
maatregel van inwendig bestuur, betreffende de 
Rijkstollen op de toen reeds bestaande en nog 
te maken Rijks groote wegen, voor zooverre 
daarop in eenig bijzonder geval bij afzonderlijk 
besluit geene wijziging is gebracht; 

dat wel bij art. 13 van genoemd Koninklijk 
besluit is bepaald, dat het van toepassing zal 
zijn op al de groote wegen van het Rijk, waarop 
het besluit van 22 Maart 1831, n°. 96 , toen 
werd toegepast , doch dat uit deze bepaling ten 
onrechte bij het bestreden vonnis is afgeleid, 
dat genoemd besluit van 1833 alleen en uit• 
lluitenà op de daar bedoelde groote wegen van 
toepassing zon zijn, daar deze bepaling geene 
andere beteekenis kan hebben dan dat besluit, 
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evenals op de later gemaakte en te maken groote 
Rijkswegen, tevl!1U van toepassing zou zijn op 
die wegen , waarvoor tot nog toe het besluit van 
1831 gold; 

dat derhalve mede ten onrechte bij het be
streden vonnis is beslist, dat onder de wetten en 
verordeningen na 1 Augustus 1830 vast!(esteld en 
in het Staat,blad opgenomen , die bij de wet van 
26 Mei 184.l (Staat,blad n°. lli) voor Limburg 
verbindend zijn verklaard , het gemeld Koninklijk 
besluit van 29 October 1833 (Staatsblad n°. 59) 
niet zoude behooren; 

0. dat dit Koninklijk besluit van 1833 als 
regelende geheel hetzelfde onderwerp als de 
Koninklijke besluiten van 7 Februari 1822 (Staata
blad n°. 4) en het gemelde besluit van 1831, 
deze beide besluiten heeft vervangen, zoodat deze 
daardoor buiten werking zijn gesteld, en dat 
alzoo mede ten onrechte bij het bestreden vonnis 
is beslist, dat evengemeld besluit van 7 Febru
ari 1822, behoudens de verbindbaarheid er van, 
alsnog voor Limbnrg van toepassing zou kunnen 
zijn; 

0. dat derhalve met juistheid bij het derde 
middel van cassatie is aangevoerd, dat meer
gemeld Koninklijk besluit van 1822, ook voor 
Limburg is vervallen; doch dat dit niet tot 
cassatie kan leiden, omdat dit beslnit bij het 
bestreden vonnis op een anderen grond buiten 
toepe.ssing is gelaten, en het Koninklijk besluit 
van 1833 in deze niet kan worden toegepast, 
omdat het , zooals boven is overwogen , alleen 
betrekking heeft op het heffen van tollen t1111 

belweve van Aet Rijk op 's Rijks groote wegen 
en het in deze de verordening geldt van een 
recht ten behoeve van de geme1111te Y 1111ÜJ op een . 
deel van den grooten Rijksweg aldaar; 

0. dat de weigering van betaling van dit recht 
ook bij geene wet of andere wettige verordening 
strafbaar is gesteld, en bepaaldelijk niet bij het 
Koninklijk besluit van den 5 Mei 1860 (Staatl• 
blad n°. 23), omdat dit besluit betreft de tol
heffing op wegen; geeoe groote wegen zijnde, 
maar door of ten koste van provinciën , ge
meenten of bijzondere personen aangelegd , terwijl 
het in deze betreft de tolheffing op een deel van 
een grooten Rijksweg, dat niet door of ten koste 
der gemeente is aangelegd , maar waarvoor alleen 
subsidie door de gemeente is verleend; 

0. dat de gereqoireerde derhalve te recht ook 
ter zake van het tweede aan hem ten laste ge- · 
legde feit van rechtavervolging is ontslagen en 

deze beslissing alzoo, zij het ook op andere gron
deB moet worden gehandhaafd; 

Gezien art. 370 Strafvord.: 
Verwerpt het beroep in cassatie; 
De kosten te dragen door den Staat. 

27 .4.pril 1891. BESLUIT, houdende vaststelling 
van het invoerrecht voor drop. S. 93. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr.1 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan
cren, van den 26sten Maart 1891, n°. 63, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Gezien art. 6 der wet van 29 Augustus 1886 
(Staatablad n°. 142), volgens hetwelk bij alge
meeoeo maatregel van bestuur, het invoerrecht 
van suikerhoudende goederen kan worden geregeld 
in verhouding tot de belasting voor de daarin 
vervatte suiker; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
14 April 1891, no. 10); 

Gelet op het nader rapport van voorooemden 
Minister, van 23 April 1891, n°. 8, lnv~r
rechteo en Accij ozen; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. Het invoerrecht voor drop bedraagt 

per 100 kilogram : 
a. bij een gehalte van meer dan 10 

en niet meer dan 30 ten honderd . • / 6.00 
b. bij een gehalte van meer dan 30 

en niet meer dan 60 ten honderd • • l2.00 
c. bij hooger gehalte • . • 26.00 
Door gehalte wordt ten deze verstaan de per• 

centische hoeveelheid der stoffen , die zich bij 
scheikundig onderzoek als suiker voordoen. 

2. Bij invoer van drop waarvan het gehalte 
meer dan 10 ten honderd bedraagt, is de belang
hebbende verplicht, bij de aangifte volgens art. 120 
der algemeeoe wet van 26 AugostllS 1822 (Staat,. 
blad n°. 38), de soort van drop naar de voor
melde onderscheidingen op te geven. 

Het staat hem echter vr\j die soort ten zijnen 
koste ambtelijk te doen bepalen. 

3. De Minister van J<'inanciën bepaalt de wijs , 
waarop het scheikundig onderzoek volgens art. 1 
zal plaats hebben en regelt de uitvoering van 
art. 2 , tweede zinsnede. 

4. Dit besluit .treedt in werking op den 6den dag 
na zijne afkondiging. 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, 'i welk gelijktijdig in 
het Staatablad en in de Staat,courant zal worden 
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geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Ráad van State. 

Geraan, den 27sten April 1891. 
(_get.) E M MA. 

De Minilter van Financiën, 
'96t.) GODIN DE Buu:roRT. 

(Uitgeg. 2 Mei 1891.) . 

2 Mei 189 l. BESLUIT, tot vernietigfoll; van het 
bealuit van bnrgemeester en wethonders van 
Gt-ot1ingm, van 14 Jnli 1890, n°. 6, waarbij 
zijn gewijzigd de voorwaarden eener aan 
E. NoACK verleende vergunning tot het · 
oprichten eener stoommachine. S. 94. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 
W11 EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Bin

ncnlandsche Zaken, van 17 Maart 1891, n°. 1048, 
afdeeling Binnenlandsch Best1111r, tot vernietiging 
van het beslnit van bnrgemeeater en wethonders 
van » IYllingen, van 14 Juli 1890, n°. 6, waarbij 
zijn gewijzigd de voorwaarden eener aan E. N OACK 
vet{.eende vergunning tot het opric_hten van eene 
st~ mmachine; 

Overwegende, dat bedoeld beslnit is genomen, 
nadat het gemeentebestunr alleen bij po blicatie in 
een courant ter· kennis van belanghebbenden had . 
8'\racht , dat op een bepaalden · dag gelegenheid 
beat6nd, hunne bezwaren tegen het verzoek van 
E.. NoACK, tot wijziging der voorwaarden van 
zij,;ia}bovenvermelde vergunning, in te brengen; 

dat volgeus art. 12 der wet van 2 Juni 1876 
(Staatablad, n°. 96) bij verzoeken als hier bedoeld, 
het gemeentebestnur belanghebbenden, ten wier 
behoeve de voorwaarden zijn gesteld , gelegenheid 
moet 81lven hnnne bezwaren t~ee de wijziging 
der opgelegde voorwaarden in te brengen; 

dat ait de nandniding aan welke belanghebbenden 
lledoelde gelegenheid moet worden gegeven, voort
rioeit, dat hiervan aan ieder bnnoer in het bij
zonder moet worden kennis gegeven; 

dat derhalve bovenvermeld beslnit van burge
meester en wethouders van Gr1Y11ingen genomen is, 
zonder inachtneming vau de voorschriften der wet; 

Gelet op art. 153 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

14 A-pril 18\ll, 11". 12); 
Gelet op het nader rapport van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken, dd. 27 April 1891, 
no. 1810, afdeeling Binnenlandsch Bestunr ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, genoemd 
besluit van bur~emeester en wethonders van Gro-

ningen, van 14 Juli 1890, n°. 6, wegfflll! strijd 
met de wet, te vernietigen. 

De Minister · van Binnenlandsche Zaken is be
last. met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad geplaatst en in arschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Gersao , den 2den Mei 1891. 

(_get.) E M M A. 
D, Mit1i.8ter vat1 Bit1t1eruanruche Zai1111, 

(get.) DE SAVORNIN LoB]l[AN. 

(Uitg1g. 6 Mei 1891.) 

2 Mei 1891. B&SLUlT, tot vernietiging van het 
besluit van bnrgemeester en wethouders van 
Hoogeveen; dd. 29 Juli 1890, n°. 2, waarbij 
aan 1. KIP Az. vergunning ·ia verleend tot 
het oprichten van eene scheepstimmerwerf 
voor den bonw van ijzeren schepen. S. 96. 

IN NAA]I[ VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, J:Nz. 
Op de voordracht van den Minister van Binnen

landsche Zaken, van 17 Maart 1891, n°. 1060, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur , tot vernietiging 
van het besluit van het gemeeotebesfour van 
Hoogeveen, dd. 99 Juli 1890, n°. 2, waarbij 
aan J. KIP Az. vergonniug is verleend tot het 
oprichten van eene scheepstimmerwerf voor den 
bonw van ijzeren schepen; 

Overwegende, dat bedoelde vergunning is ver
leend, zonder dat van het verzoek daartoe is 
kennis gegeven aan den eigenaar of gebruiker van 
een schoolgebouw, gelegen binnen een kring van 
twee honderd meter van de op te richten in
richting en zonder dat door aanplakking van het 
verzoek op het voor de inrichting bestemde terrein 
ia kennis g~even aan het pn bliek ; dat volgens 
art. 6 der wet van 2 Juni 1876 (Staatablaà 
n°. 96) van elk verzoek om vergunning tot op
richting van een door die wet bedoelde inrichting 
het gemeentebestnur ten spoedigste moet kennis 
geven aan de eigenaars en gebrnikers, o. a. van 
schoolgebouwen, gelegen binnen een kring van 
twee honderd meter van het gebonw of lokaal 
der inrichting en van het verzoek, door aan
plakking op hot terrein voor de inrichting be
stemd, aan het publiek kennis moet worden 
gegeven; 

dat derhalve bovenvermelde vergunning ie ver
leend , zonder inachtneming van de voorschriften 
der wet; 

Gelet op art. 168 der Gemeentewet; 
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Den Raad van State gehoord (advlee van 
14 April 1891, n°. 11}; 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Binnenlandeche Zaken, van 27 April 1891, 
11°. 1811 , aCdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan, genoemd 
besluit van burgemeester en wethondere van Hooge
veen, van 29 Juli 1890, n°. 2, we!(ene strijd 
met de wet, te vernietigen 

De Minister van BinnenlanJ.sche Zaken is be
last met de uitvoering van dit beslnit, hetwelk 
in het Staat,blad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Gersan, den 2den Mei 1891. 

(.get.) E M M A. 

De Mit1ister van .Binnenlamhche Zaken, 
(get.) DE SAVORNIN LOBllUN. 

(Uitgeg. 6 Mei 1891.) 

5 Mei 1891. VONNIS der arrondissemente.-recht
bank te Almelo, houdende beslissing dat in 
den zin van art. 1 c der gewijzigde kieswet 
van 4 Julij 1850 (Staat,blad n°. 37), niet 
ale een •alleenwonend persoon" is te be
schonwen de kapelaan die, onderworpen aan 
de acta en statuta primae Synodi Dioecesanae 
Ultrajectensis, in woont in de pastorie bij den 
putoor en met dezen zijne maaltijden gebrnikt. 

De rechtbank enz., 
Gezien het reqriest van A. W ARNAARB, te Stad 

Delden, verzoekende bevel tot schrapping van 
H. B. G. VAN LBER, van de kiezerslijsten te 
Stad Delden; 

Gezien de memorie van antwoord van gere
qnestreerde; 

Gezien de verdere stukken en het afschrift van 
het besluit van den gemeenteraad van Stad Delden, 
waarbij afwijzend is beschikt op het verzoek van 
req uestrant ; 

Gehoord den officier van justitie, concludeerende 
tot afwijzing van het verzoek en veroordeeling van 
requestrant in de kosten; 

Overwegende dat als grief tegen het besluit van 
den gemeenteraad, onder meer, is aangevoerd, 
dat H. B. G. VAN LEER niet is •alleenwonend 
penoon"; 

0. dat H. B. G. VAN LEER is kapelaan, in
wonende in de pastorie bij den pastoor van de 
parochie van St. Blasins, te Delden ; dat hij 
blijkens zijne memorie van antwoord, is onder: 

1891. 

worpen aan de acta en statuta primae Synodi 
Dioecesanae ffitrajectensis; 

0. dat, volgens deze acta en statuta, de 
kapelaan geheel ondergeschikt is aan den pastoor, 
zooals blijkt uit de bepalingen, dat hij zonder 
toestemming van den pastoor zieh niet buiten de 
parochie mag begeven, en dat hij, zelfs als bij 
binnen J.e parochie blijCt, niet van hnis t11ag gaan 
zonder kennis te geven, waarheen hij zich be
geeft; dat bij anderen dan geestelijken nooit in 
zijn ·kamer mag o,ntvangen, dan wanneer de spreek
kamer is bezet; 

0. dat de kapelaan zijne maaltijden gebruikt 
met den pastoor; 

0. dat de staat van ondergeschiktheid aan den 
pastoor, de vrijheidsbeperking in het gebruik van 
de door den kapelaan bewoonde vertrekken, de 
bevoegdheid en de verpliehting, om voor sommige 
doeleinden een andere dan de in het bijzondeî. 
voor hem bestemde vertrekken, gebruik te maken, 
het gemeenschappelijk gebrniken der maWllden 
met den pastoor, alles in onderling verband be
schouwd, eene verhonding tusschen pastoor en 
kapelaan aantoonen , waarmede het begrip •allin. 
wonen" voor den kapelaan niet is te rijmen; 

0. dat , waar vaststaat, dat v AN LEl!R niet is 
•een alleenwonend penoon", zooals door den ge
meenteraad is aangenomen , het . onnoodig iB' te 
onderzoeken, of hij als huurder vertrekked be
woont, die hij van den pastoor als eersten huuQier 
in hunr heeft, daar de hoedanigheid van h"rder 
het ontbreken van een der andere voor het kies
recht gestelde eischen niet kau goed maken; 

0. dat derhalve aau den kapelaan geeu kies, 
recht kan worden toegekend als een •alleenwonend 
penoon", in deu zin van art. lc der giawijzigde 
wet van 4 Juli 1860 (Staat,bl,ad n°. 3'1), en 
het verzoek van requestrant . du~ moet worden 
toegewezen ; 

Recht doende : 
Wijst het verzoek van req nestrant toe ; 
Bepaalt dat de naam vau H. B. G. VAN LEER 

worde geschrapt van de kiezerslijsten van de ge
meente Stad Delden voor leden van de 2° Kamer 
der Staten-Generaal, van de Provinciale Staten 
en den gemeenteraad; 

Veroordeelt den Staat, de pfflvincie en de ge• 
meente Stad Delden elk voor een derde in· de 
kosten , als bedoeld in art. 28 der wet van 
4 Juli 1850 (Staatibûul n°. 87). 

6 
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8 Mei 1891. BESLUIT, tot onteigening van 
eenige perceelen en perceelsgedeelten in de 
gemeenten Uitlwor,a en .Jalnneer, welker be
zit wordt vereischt ten behoeve ,·an den 
vestingbouw tot het maken van een bedekten 
gemeenschapsweg (tevens inundatiekeering) 

tnsschen Uithoorn en Kudel4taart. S. 96. 

8 Mei 1891. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat 
onder •onderstand," in a~t. 1 der kieswet 
en a,.-t. 80 der grondwet, niet moet wor
den verstaan elke kosteloos verschafte hnlp, 
maar in het algemeen alleen ondersteuning 
aan armen ter leniging van hunnen nood 

verleend. 
De Hooge Raad enz., 
Gezien het op den 30 April 1891 ter griffie 

van den raad ontvangen verzoekschrift van L. 
J. BoBSTBOK, koopman wonende te Middelburg, 

en à~ daarbij voorgestelde middel van cassatie, 
bestaande in schending en verkeerde toepassinp; 

van art. 80 der grondwet, in verband met de 
art! l en 8 der kieswet, en ,le artt. 1, 2 en 7 

der wet tot regeling van het armbestuur van 
den 28 Juni 1864 (Staatû/tad n°. 100) ; 

Gezien de stukken; 
Overwegende dat bij het bestreden vonnis der 

arrogdissements-rechtbank te Middelburg van den 
21 April 1891 is afgewezen des requirants ver
to~ strekkende tot vernietiging van het besluit 

van den raad der e:emeente Middelburg van den 
8 April 1891, voor zoover hem req . betreft, 
met bevel, dat hij zal worden herplaatst op de 
'kiez_çrslijsten, waarvan hij ten onrechte is afgevoerd; 

O. W gemeld raadsbesluit hierop berust, dat 
de req. in het jaar, voorafgaande aan de vast

stelling van de op den 18 Maart 1891 door 
burgemeester en wethouders van Middelburg vast

gestelde kiezersljjlltln van leden der Tweede Kamer 
van de Staten-Generaal, van de Provinciale Staten 

ep van den gemeenteraad onderstand zoude hebben 
genoten van de vereeniging tot het bezoeken der 

armen te Middelburg; 
O. dat daaromtrent feitelijk is beslist, dat de 

req. van de voor.l!lelde vereeniging, die volgens 
hare statuten is eene instelling van weldadigheid, 

strekkende zoowel tot voorkoming als tot leniging 
van armoede, in Juli 1890 heeft ontvangen een 
renteloos voorschot voor on bepaalden tijd, groot 
f 60, waarvan op den 31 Dec. van dat jaar 
reeds f óO waren terugbetaald; 

0. dat zoodanip; renteloos voorschot aan een 
koopman verstrekt door eene vereeaigin11:, die zich 
ook ten doel stelt voorkoming van armoede, niet 
valt onder het begrip van •onderatand," in art. 1 
der kieswet, gelijk dit krachtens art. VII Add.itio• 
neel der (l:l'ODdwet luidt; 

dat toch onder •rmàeratand" in dat artikel en 
in art. 80 der grond wet, in overeenstemmiug met 

het gemeèiie spraakgebruik, moet worden verstaan 
niet elke kosteloos verschafte hnlp, maar in het 
algemeen alleen ondersteuning aan armen ter 
leniging van hunnen nood verleend; 

dat dan ook, wel verre dat, gelijk het be
,treden vonnis aanneemt, de daarbij verdedigde 
ruime opvatting van het woord "onderstand," steun 
zonde vinden in de geschiedenis van art. 80 der 
g~ond wet, de h ierbedoe)de uitsluiting van eene 

zekere categorie van personen van het kiesrecht 
in de toelichting der nota van wijziging, waarbij 

zij aan het artikel werd toegevoegd, is geken• 

schetst als eene uiuluiting 11an lJedeelden, als 

hoedanig toch niet wel kunnen worden aangemerkt 
alle degenen, aan wie door instellingen, die zich 
ook het voorkomen van armoede ten doel stellen, 

een, zij het dan ook renteloos, voorschot wordt 
verstrekt; 

0. mitsdien dat het aangevoerde middel van 
cassatie is gegrond ; 

Vernietigt het vermelde moois der arrond.• 
rechtbank te Middelburg ; 

Ten principale rechtdoende op het tegen het 
besluit van den raad der gemeente Mid.Jelbng van 

den 8 April 1890 ingestelde beroep; 

Vernietigt mede, voor zoo veel den req. betreft , 
dat besluit; 

Beveelt dat de req. zal blijven of opnieuw 

worden iugeachreven 011 de den 13 Maart 1891 
door hurgemeeater en wethouders van voormelde 

gemeente vastgestelde kiezerslijsten van leden der 
Tweede Kamer van de Staten-Generaal, van de 

Provinciale Staten en van den gemeenteraad. 

8 Mei 1891. VONNIS der arrondissements-recht
bank te Almelo, houdende bealiasing dat 

een kiezer geacht moet worden den aan

slag ten volle te hebben betaald, wanneer 

eene verleende ontheffing heeft plaats gehad 
voor de opmaking der kiezerslijsten. 

De rechtbank , 

Gezien het verzoek op 20 Á pril jl. aan haar 
ingediend door ÜEBllEBTUS VAN IIE!;K Jr., wonende 
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te Stad Delden, en de daarbij overgelegde 
stukken; 

Gehoord de conclusie vae den heer officier 
van justitie ter buitengewone tèl'.llChtzitting nn 
li Mei jl., uitgebracht bij monde van den heer 
Mr. F. PLKIJTK, strekkende daa~toe dat de 
rechtbank de beslissing van den raad der ge
meente Stad IJelden van 18 April 1891 hand
have, met veroordeeliog vao requestrant in de 
kosten; 

0. dat door den venoeker wordt verzocht dat 
het der rechtbank moge behagen de zoo even 
aangehaude besliBBing van den gemeenteraad van 
Stad Delden te vernietigen en buiten effect te 
stellen en te gelasten dat req nestrants naam 
weder geplaatst zal worden op de kiezerslijsten 
voor leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
der Staten van Overijssel en van den gemeente
raad van Stad Delden, met beslissing over de 
kosten overeenkomstig de wet, op grond dat, 
ter.wijl het niet wordt betwist dat verzoeker bij 
de in Mei 1889 gehouden beschrijving voor de 
personeele balasting ter bewoning gebruikte een 
woonhuis in de gemeente Stad Delden, voor een 
huurwaarde olie kiesbevoegd doet zijn, indien de 
bewoner is aangeslagen en den aanslag ten volle 
heeft betaald, !tij meent dien aanslag ten volle te 
hebben betaald door slechts het verschuldigde be
taald te hebben, zijnde hem onthefllng verleend 
van het meerdere vóór het opmaken der kiezers
lijsten; 

0. dat de aanslag van requestraut, hetgeen 
daarop door hem betaald is en de latere ontheffing 
blijkt uit het overgelegde duplicaat-aanslagbiljet; 

0. dat de eenige vraag, die hier te beslissen 
valt, deze ia, kan req11estrant gezegd worden zijn 
aanslag overeenkomstig art. 1, lit t. a der wet 
van 4 J nli 1860 (Staatsblad n°. 37), regelende 
het kiesrecht, zooals die is gewijzigd bij art. 7 
der additionee\e artikelen van de grond wet, ten 
volle te hebben betaald P 

0. dat de rechtbank van meening is Jat be
taling van het verschuldigde voldoende is om ge
acht te worden ten volle te hebben betaald, 
indien, zooals in casn geschied is, de onthefllng 
heeft plaats gehad v6ór het opmaken der kiezers
lijsten; 

0. dat mitsdien het verzoek van req uestrant 
is gegrcnd op de wet; 

Gezien artt. 1, 16, 18 en 86 van bovenaan
gehaalde wet en art. VII der add. artikelen van 
d~ grondwet; 

Rechtdoende : 
Vernietigt ,le beslissing van den gemeeu teraad 

van Stad Delden hiervoren aangehaald; 
Gelast dat de voornaam, naam en woonplaats 

van den reqnestrant wederom zal worden geplaatst 
op de kiezerslijsten. 

21 Mei 1891. BESLUIT, tot henieoillfj van de 
Regelen voor de Rijkskweekscholen voor de 
onderwijzers en onderwijzeressen, bedoeld in 
art. 24 der wet van 17 Aogustna 1878 
(Staatsblad, n°. 127), zooala die la&.tstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 8 December 1&89 
(Staatablad n°. 176). S. 97. 

IN NAAK VAN Il. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA. )!;NZ. 

Op de voordracht van den Minister van Din
nenlandsche Zaken, van 2 April 1891, n°. 842•, 
afdeeling Onderwijs ; 

Overwegeode, dat het noodig is, de ;Regelen 
voor de Rijkskweekscholen voor de onderwijzers 
en onderwijzeressen , bedoeld in a11. 24 der wet 
van 17 Augustus 1878 (Staatablad n°. 127), vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 28 Mei 1879 
(Staats6!ad n°. lDli), gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 16 September 1887 (Staatsblad n°.163), 
te henien; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 April 18111, n•. 21); 

Gelet op het nader ra11port van den voornoem
den Minister, van 19 Mei 1891, n°. 1676, af
deelinl{ Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. vast te stellen de Regelen voor de Rijks

kweekscholen voor de onderwijzer, en onder
wijzeresaen, bedoeld in art. 24 der ~ van 
17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 8 December 18811 tStaau
blaà n°. 176), zooals die bij dit besluit zijn ge
voegd; 

2°. te bepalen, dat de sub 1°. bedoelde Regelen 
van al 1 Juli 1891 van kracht zullen zijn, me~ 
oitzonderiug van· de artikelen ó, eerste lid, 7, 
vijfde lid, en 23, die op 1 Januari 18112 in 
werking treden ; 

3°. met ingang van 1 Juli 1891 în te trekken 
de Regelen voor de Rijkskweekscholen voor de 
onderwijzers en onderwijzeressen, bedoeld in art. 24 
der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°.127), 
vastgesteld bij Koninklijk bealnit van 28 Mei 1879 
(Staaublail, n°. lOo), gewljzil{d bij Koninklijk be
alnit van 16 September 1887 (Staaublaà n°. 163), 

. 6• 
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met uitzondering van de artikelen 5, eerste lid, 
'%, v{:fde lid, en 23, die tot 1 Janoari 1892 van 
kraoh t blij ven , met dien verstande eYenwel, dat 
de ad~piranten die aan liet in art. 28 bedoelde 
examen in 1891 wenschen deel te 11emen, op 
1 April dlllll'1Ulnvoorafgaande hnn 15• jaar moeten 
zijn ingetreden. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is belast 
met de oitvoerinp; van dit besluit, dat in het 
StaatalJlad zal worden geplaatst en waarvan af
aohrift zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 2Jsten Mei 1891. 
(get.) E M MA. 

De Mi'lluler va'II BinMnlandac!te Zaken, 
(get.) DE SAVOBNIN LOHMAN. 

(Uitgeg. 27 Mei 1891.) 

REGELEN floor de Riflulnoeeksc!tolen ooor 

de onderwijzers en onderwijzereasen, lJedoeld 
Î'II art. 24. der wet va'/1 ·17 .d.ugiu/11& 1878 
(Staatsblad n°. 127), zooal8 die laatstelijk 
is gewij~d lJij de wet va'II 8 DecemlJer 1889 
(Staatsblad n•. 175). 

§ l. ..d.lgemeene bepalinuen. 

Art. 1. Er zijn kweekscholen voor onderwijzers 
en voor onderwijzeressen. 

2. De kweekscholen hebben een vierjarigen 
corsns en vier klassen. 

In elke klasse zijn, zooveel mogelijk, twintig 

kweekelingen. 
3. Bij iedere kweekschool is eene lagere school, 

leerschool genaamd, waar de kweekelingen zich 
in het onderwijzen knnnen oefenen. 

Voor zoover daartoe de gelegenheid bestaat, 
k~n diç oefeninit, onder goedkeuring van den 
distriots-schoolopziener, bovendien ook plaats heb
ben aan andere scholen, door den directeur of de 
directrice daarfoor aangewezen. 

4. De mannel:jjlte kweekelingen worden gehuis
vest en verpleegd bij ingezetenen der gemeente, 
waar de kweekschool gevestigd is; de vrouwelijke 
kweekelingen wonen zooveel mogelijk in het ge
bouw der kweekschoob 

5. Het schooljaar vangt aan den eersten Maan
dag in Mei. 

Er zijn jaarlijks drie Yacantiën: 
de eerste, van Woensdag v6ór tot Maandag nà 

de Paaschweek; 
de tweede, gedurende de laatste zes weken 

vóór den eersten Maandag in September; 
de derde, van 24, December tot 3 .Januari. 

§ 2. Ya" !tet onderwijzend peraone11l. 

6. Aan het hoofd van elke kweekschool voor 
onderwijzers staat een directeur. 

Aan het hoofd van elke kweekschool voor 
onderwijzeressen staat een directeur of eene di
rectrice. 

7. De directeur en de directrice houden toezicht 
op het gedrag der kweekelingen, zoo in als buiten 
de lessen. · 

Zij zorgen , dat de kweekelingen hunne gods
dienstplichten getrouw nakomen en het godsdienst
onderwijs bijwonen van de leeraren , welke de 
anders of voogden daarvoor aanwijzen. Zij regelen 
een en ander yoor die kweekelingen, wier ouders 
of voogden dit aan hen overlaten. 

Zij zorgen , dat het onderwijs geregeld volgens 
de voorschriften gegeven wordt. · 

Zij verschaffen aan den Miuiater, met de uit
voering der wet op het lager onderwijs belast, 
aan den inspecteur, den districts- en den arron
dissementa-schoolopziener alle verlangde inlichtingen 
betreffende de kweekschool en geven aan den 
districta-schoolopziener onmiddellijk kennis van 
alles wat voorziening vereischt. 

Zij zenden vóór 1 Juli van elk jaar aan de11 
districts-schoolopziener een beredeneerd verslag 
van den toestand van de kweekschool gednrende 
het afgeloopen schooljaar. 

Zij ireven bijtijds aan den districts- schoolopziener 
kennis van de te houden vergaderingen en examens. 

Zij houden in duplo een register, waarin bij• 
het begin der tweede vacantie en bij het einde 

van November en Maart eene beoordeeling der 
kweekelingen ten opzichte van gedrag, vlijt en 
vorderingen bij de verschillende lessen wordt op
geteekend. 

De beoordeeling wordt oitgedrnkt door een der 
cijfers van 1 tot 10, aan welke de volgende be
teekenis is te hechten : 

10 uitmuntend, 5 twijfelachtig , 
9 zeer goed, 4 onvoldoende , 
8 goed, S zeer on voldoende. 
7 ruim voldoende, 2 gering, 
6 voldoende, 1 zeer gering. 

Van deze twee registers is een bestemd voor 
den districta-schoolopziener. 

Telkens v66r het einde der vier maanden zendt 
deze zijn register ter invulling terug. 

De directeur en de directrièe zorgen voor eene 
goede kenze van ingezetenen, bij w'ie de kweeke
lingen kunnen worden gehuisvest, en zien toe, 
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dat de kweekelingen daar behoorlijk behandeld 
worden. 

Indien eene directrice aan het hoofd staat van 
eene kweekschool voor onderwijzeressen, kan deze 

verplicht worden, in het gebouw der kweekschool 
te wonen, in welk geval haar tevens het toezicht 
op de huishouding kan worden opgedragen. 

8. Aan elke kweekschool zijn, behalve de 
directeur of de directrice, ten minste vijf onder
wijzel'II of onderwijzere~sen. 

9. De directeur, directrice, onderwijzers en 
onderw{izeressen der kweekscholen worden door 

Ons benoemd, geschorst en ontslagen. Zij ge
nieten uit 's Rijks kas eene jaarwedde. 

Zij bekleeden geen ambten of bedieningen, 
drijven geen handel, noch oefenen eenige nering 
of beroep uit, zonder Onze toestemming. 

10. De voornoemde Minister wijst den onder

wijzer aan, die, bij afwezigheid of ontstentenis 
van den directeur , dezen vervangt. 

11. De onderwijzers der kweekschool gedragen 
zich, als zoodanig, naar de voorschriften van den 
directenr, behoudens beroep op den voornoemden 
Minister. 

Zij zijn verplicht, ook buiten de lesuren, den 

directeur in het toezicht op de kweekelingen 
behnlpzaam te zijn. 

12. Voor. eene afwezigheid van één tot drie 
dagen, uitgezonderd in geval van ziekte, behoeft 

een onderwijzer de toestemming van den directeur; 
voor eene afwezigheid van vier tot zes dagen, 

die van den districts-schoolopziener; voor eene 

langere afwezigheid, die van voornoemden Minister. 
De laatste twee bepalingen gelden ook voor 

den directeur. 

13. Bij afwezigheid of ontstentenis van een 
onderwijzer nemen de overige, volgens aanwijzing 

van den directeur, zooveel mogelijk de lessen 
waar. 

14. Eene vergadering van directeur en onder
wijzers heeft plaats, zoo dikwijls de directeur dit 

bepaalt of hiertoe door ten minste drie onder

wljzel'II schriftelijk , met opgaaf van redenen, 
wordt aitgenoodigd. 

15. De vergadering van directeur en onder

wijzel'II benoemt voor elk schooljaar een der leden 
tot eecretaris. 

16. In de tweede helft der maand December 

van elk jaar wordt in eene vergadering van 
directeur en onderwijzers het programma voor 
het volgend schooljaar opgemaakt. De directeur 

zendt het v66r 15 J annari daaraanvolgende aan 

den districts-schoolopziener, die het, ouder bij
voeging van zijne op- of aanmerkingen , v66r 
1 Februari aan de goedkeuring van den voor
noemdeu Minister onderwerpt. 

Dit programma vermeldt het aantal uren weke
lijks voor elk vak bestemd, de namen der ond_er
wijzers voor elk vak in elke klasse, de te ge• 
broiken boeken en den om vang van het onderwijs 
in de verschillende vakken in elke klasse. 

l>e rooster ,-an lesuren wordt door den dil'IIC
teor overeenkomstig het programma vastges ela. 

17. De zorg voor de leermiddelen is, onder 

toezicht van den directeur, opgedra,,<>e aan den 

onderwijzer, die ze hij zijne lessen gebrnikt. 
Geene aankoopen of bestellingen geschiede aan 

door den directeur of met zijne toestemming. 
18. Jaarlijks v66r 1 Mei wordt door den 

directenr eeoe begrooting van kosten der inrichti np: , 

gedurende het volgend burgerlijk jaar opgemaakt 

en aan den districts-schoolopziener gezonden, die 

ze v66r 16 Mei, onder bijvoeging van zijne op
of aanmerkingen, aan de goedkeuring van den 

voornoemden Minister onderwerpt. 
19 l>e artt. 10 tot en met 18 gelden ook 

voor het onderwijzend personeel eener kweekschool 

voor onderwijzeressen. 

§ 3. '1' an de lcweekelingen. 

20. Jaarlijks v66r 1 Februari doet de directenr, 

door middel van de nieuwsbladen, eene oproeping 
van hen, die zich aan het toelatiegs-examens 

wenschen te onderwerpen, om bij den aanvang 

van het eerstvolgend schooljaar als kweekeling 

aan de kweekschool te knnnen worden geplaatst. 
21. De adspiranten melden zich aan bij den 

directenr, met overlegging van hunne geboorfèakte. 
22. De adspiranten moeten op 1 "April daar

aanvolgende hun llide jaar ingetreden zijn en 
hnn 16de jaar nog niet volbracht hebben. 

Omtrent aanvragen voor plaatsing in hoogere 

klassen wordt telkenmale afzonderlijk de beslissing 

. gevraagd van den voomoemden Minister. 
23. Het examen heeft plaats in de tweede 

helft der maand Maart. 
24. V66r den aanvang van het examen worden 

de mannelijke adspiranten gekenrd. Zij die blijken 

voor het onderwijs lichamelijk ongeschikt te zijn, 

worden niet tot het examen toegelaten. 

25. Het examen wordt afgenomen door den 
directeur en de ouderwijzel'II, volgens een door 
hen opgemaakt programma, dat, door tusschen

komst van den diatricts-schoolopziener, aan de 
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goedkeuring van den voorooemdeo Minister wordt 
onderworpen. 

26. Het in het voorgaand artikel bedoeld pro
gramma en de wijzigingen, daarin te bren11:en, wor• 
den ten mioale zes maanden v6ór den aanvang van 
het examen door plaatsing in de lvederlaflfUclte 
Sü1at1courant ter kennis van belaniche"bbenden 
gebracht. 

27. 1'edraagt het aantal del!l:enen, die aan het 
examen voldaan hebben, meer dan twintig, dan 
worden door den directenr die twintig ter be
noeming voorgedragen , wftlke de meeste blij ken 
van bek~amheid en aanleg gegeven hebben. 

Bij gelijke bekwaamheid en aanleg genieten 
diewen de voorkeur, die ÎD de gemeente wonen, 
waar de kweekschool gevestigd ia, of die, eldera 
wonende, ,.elf in dt: kosten van huisvesting en 
verpleging voorzien. 

De kweekelingen worden benoemd door den 
voorooemden Minister. 

28. De artikelen 20, 21, 22, 28 , 25 , 26 
en 27 zijn ook · van toepassing op kweekscholen 
voor onderw\jzeressen. 

De vrouwelijke kweekelingen leggen bij hare 
aanmdding, volp:eos art. 21, een getuigschrift 
van hRar 11:eneeshecr over, waarbij deze verklaart, 
dat zij voor het onderwijs lichamelijk geschikt zijn. 

ne kosten, bedoeld in het tweede lid van 
art. 27, worden voor eeoe vronwelijke interne 
kweekelio~ op f 800.- per jaar gesteld. 

29. Aan elke kweekschool wordt I onderwijs 
gegeven in: 

1°. de vakken, vermeld in art. 2 de,r wet van 
17 Aogostns 1 !!78 (Staatsblad n°. 12~), laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 8 Decetjiber 1889 
(StaaûfJ!ad n°. 175), onder a-j, 1-q en s; 

2°. de theorie van onderwijs en opv9eding. 
Aan de kweekscholeu voor onderwijzprs boven• 

dien in: 
handenarbeid (Slöjd), landboowkonéle · en het 

bespelen van de viool of de piano. 
Aan de kweekscholen voor onderjvijzeresseo 

bovendien in: 

de nuttige en fraaie handwerken , n het be
spelen van de piano. 

30. De voornoemde Minister is bevoegd van 
het geven van onderwijs in een of me~r vakken 
in het voorgaand artikel vermeld oo~er l, m , 
tt en r en van dat in handenarbeid tijdelijk vrij~ 
stelling te verleenen. 

31. Boeken en leermiddelen worden aan de 
kweekelingen van Rijkswege kosteloos I verstrekt. 

Voor huisvesting en verpleging wordt van 
"Rijkswege eene toelage verleend aan een door 
den voornoemden Minister te bepalen getal kweeke• 
lingen , die niet wonen in eene gemeente, waar 
eene Rijkskweekschool voor onderwijzers of onder• 
wijzeressen gevestigd ia. 

.Bij nitzondering kan de Minister 11:elijke toe• 
lage aan kweekelingen van bijzonderen aan!~ 
verleenen , hoewel behoorende tot een gezin in 
de bedoelde gemeente wonende. 

32. De kweekeliogen iredragen zich, zoo in 
als bniten <te les•en , naar de voorschriften van 

den dil't'ctenr. 
33. Acht de directeur de verwij dering van een 

kweekeling noodig, dan doet bij een daartoe 
strekkend voorstel in de vergadering van directeur 
en onderwijzers. 

Het met redenen omkleed beslnit der verga.de• 
ring wordt door den directeur aan den districts
schoolopziener rezonden, die het, vergezeld van 
'-ÜD advies, aan de goedkeuring van den voor• 
noemden Minister onderwerpt. 

34. Jaarlijks v6ór het einde van het schooljaar 
wordt in eene vergadering van directeur en onder
wijzen bepaald, wie tot eene hOO!l:ere klasse 
worden bevorderd. 

35. De artikelen 81, 32, as en 84 zijn ook 
van toepassing op kweekscholen voor onder

wijzeressen. 

§ 4. Yan de leer8clwol. 

36. De leerschool bij eene RijkskwAekschool 
wordt van Rijkswey.e opgericht en onderbonden. 

37. De leerschool ia eene gemengde school , 
waar onderwijs wordt gegeven ten minste in de 
vakken, vermeld in arl. 2 der wet 011 het lager 
onderwijs onder -k. 

De regeling van de schooltijden en van de 
vacantiën, de bepaling van het tijdstip van aan• 
neming van nienwe leerlingen en van den leeftijd, 
welken de kinderen moeten bereikt hebben, voor
dat zij op de school worden toegelaten, de vast• 
stelling van het leerplan en van de bij het onder• 
wijs te gebruiken boeken, en de verdeeliog der 
school in klassen, geschieden door het hoofd der 
aehool, in overleg met den directeur of de direc• 
trice der kweekschool , onder goedkeurinp; van 
deu districts-schoolopziener. 

Bij venchil van gevoelen tussr,hen den diree• 
teor of de directrice en het hoofd der leerschool, 
beslist de districts-achoolopzieoer. 

Tndien het hoofd der leerschool, de directeur 
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of de directrice zich met die healiesing niet kan 
vereenigen, hesliat de voornoemde Minister. 

De rooster der lesnren voor de verschillende 
klassen wordt overeenkomstig het leerplan op
gemaakt door het hoofd der leerschool. 

38. De directeur of de directrice van de kweek
school heeft het toezicht op het onderwijs, aan 
de leerschool gegeven. Bij verschil van inzicht 
over de toepassing van het leerplan, besliat de 
districts-schoolopziener. 

39. Het hoofd der leerschool zorin;, in overleg 
met den directenr of de directrice, dat de kweeke
lingen behoorlijk gelegenheid hebben zich te oefenen 
in het geven van onderwijs volgens eene methode, 
welke in hoofdzaak overeenstemt met die, welke 
in de kweekschool wordt ontwikkeld . Bij verschil 
hierover beslist de districts-schoolopziener. 

Het hoofd der leerschool leidt zelf alle practische 
oefeningen of draagt dit aan het onderwijzend 
personeel der leersehool op, zorgt voor het houden 
van behoorlijke aanteekening omtrent gedrag en 
vorderingel) der kweekelingen en brengt daarom-

. trent elke drie maanden verslag uit aan den 
directenr of de directrice. 

Het hoofd der leerschool woont de vergadering, 
bedoeld in art. 14., bij telkens wanneer de direc
tenr of directrice hem daartoe schriftelijk nit
noodigt. 

40. Artikel 12, eerste lid, geldt ook voor het 
hoofd der leerschool. 

Het onderwijzend personeel der leerschool be
hoeft voor eene afwezigheid van één tot drie dagen, 
nitgezonderd in geval van ziekte, de toestemming 
van het hoofd der leerschool, voor eene afwezig
heid van vier tot zes dagen, die van den districts
schoolopziener, voor eene langere afwezigheid, die 
van den voomoemden Minister. 

Behoort bij Koninklijk beslnit van 21 Mei 1891 
(Staatsblad n°. 117). 

Mij bekend, 
De Minilter van Binn.enl,an,l,acl,e Zalen, 

(!/et.) DE SA.VORNIN LOHIIIA.N. 

25 Mei 1891. BESLUIT, tot vaststelling van de 
lnstrnctie voor den Inspecteur van het Mili
tair Onderwijs. S. 98. 

IN NAA.111 VA.N H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr;r EMMA, J,;Nz. 

Op de . voordracht van den Minister van Oor
log, van 11 April 1891, Kabinet, litt. U 11 ; 

Overwegende, dat ingevolge art. 4,i der wet 
van 21 Jnli 1890 (Staatsblad, n°.126), hondende 

regeling van h~t Militair Onderwijs bij de Land
macht, voor zoover daarbij de opleiding voor den 
officiersrang en de hoogere vorming van den offi
cier zijn betrokken, de werkkring en de beYoegd
heid van den Inspecteur van het llilitair Onder
wijs bij lgemeenen maatregel van liestunr moeten 
worden vastgesteld; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
12 Mei 1891, n°. 14,) ; 

Gezien het nader rapport van voomoemden 
Minister, van 20 Mei 1891 , Kabinet, litt. T11 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, vast te stellen 
de bij dit beslnit gevoegde lnstructié voor den 
Inspecteur van l,,et Militair Ondenoijs. 

De Minister van Oorlog is belast met de uit
voering ·van dit bes! nit, dat in het Staatabl,ad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Minister van Koloniën, 
aan den Raad van State en aa'! de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 25sten Mei 1891. 
(get .l EMM ! . 

De Minister van Oor/;Jg, (g11t.) J. W. BERGA.NSIUB. 

(Uitgeg. 30 Mei 1891.) 

Behoort bij Koninklijk besluit van 25 Mei 1891 
( Staatabl,ad n°. 118). 

1 N S T R U CT l E, lwudende regeling van 
den werkkring en de bevoegdlieià- van den 
I111Jiecleur van Mi M"slitair Ondmoij1. 

Art. 1. Ue lnspectenr van het Militair Onder
wijs heeft zijne standplaats te ' , Gravmluzge. 

2. De inspecteur ia jegens den Minister van 
Oorlog verantwoordelijk voor den gang van zaken 
bij en den toestand van: 

a. de Hoogere KrijgBBCbool; 
b. de Koninklijke Militaire Academie; 
c. den Hoofdcursus; 
à. de Cadettenschool, en 

. e. de Cnrsnssen bij het wapen der infanterie; 
over welke inrichtingen hem, ingevolge het be

paalde bij art. 4' der wet van 21 Juli 1890 
(Staatsblad n°. 126), het toezicht is opgedragen. 

3. De hoofden van de bij art. 2 genoemde 
inrichtingen staan onmiddellijk onder zijne bevelen ; 

de directenrs der cursussen bij het wapen der 
infanterie evenwel nilslnitend voor zooveel hnn 
werkkring als zoodanig betreft. 

Hij oefent het bij art. 2 bedoelde toezicht in 
dier voege uit• dat de voren vermelde hoofden de 
zelfstandigheid bebonden, welke zij behoeven om 
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zich van hunne taak ·naar · behooren te kunnen 
kwijten. 

4. De inspecteur houdt bij voortduring zijne 
aandacht gevestigd Of de regeling van het onder
wijs aan de bij _art. 2 genoemde inrichtinl(en. 

Hij waakt er voor dat tuS1Chen de f'eQl:borei
dende en de vakopleiding voor den officiel'srsng 
en de hoogere vorming van den officier een doel
treffend verband wordt onderhouden en dat het 
leerplan aan die inrichtingen - ook gelet op de 
vorderingen der weteD.11Chap, bepaaldelijk op krijgs
knndig gebied - aan de daarvoor. te stellen 
eischen blijft beantwoorden. . 

Hij overtuigt zich of de grenzen der studie
vakken aan elk der bedoelde inrichtingen j oist 
worden afgebakend; hij draagt zorg dat overlading 
bij het onderwijs in de eéne of andere richting, 
waardoor nadeel zou worden toegebracht aan de 
algemeene wetenschappelijke of militaire vorming 
der leerlingen, ·wordt vermeden. 

Hij gaat na of het onderwijs volgens_ oordeel• 
kundige methoden wordt gegeven en of de leer
lingen daarbij tot zelfstandig denken worden op
gewekt. 

Hij ..;.aakt er voor dat de belangen van de prac
tische vorming der leerlinl(en naar behooren tot 
hnn recht komen. 

5. De inspecteur doet , telkens wanneer hij daar
toe aanleiding vindt, aan den Minister van Oorlog 
schriftelijk of mondeling de voorstelleq en de 
mededeelingen, welke hij in het behmg van de 
onder zijn toezicht gestelde inrichtingen, van de 
hoogere vorming van officieren - bepaaldelijk ook 
in technische richting - op andere wijze dan 
aan de hoogere krijgsschool of van het óoderwijs 
bij de landmacht , in het algemeen not til{ of noo
dig oordeelt. 

Ten aanzien van zijne voorstellen houdt hij, 
zooveel noodig, vooraf overleg met de au~oriteiten 
van de landmacht welke daarbij betrokken moch
ten zijn. 

Hij dient voorts den Minister, desgevaaagd, 
van bericht en raad omtrent alle onderw~rpen be
treffende het lager, het middelbaar en het hooger 
onderwijs bij de landmacht. 

6. De inspecteur houdt, zoo dikwijls hij het 
noodig acht, na voorafgaande kennisgeving aan den 
Minister van Oorlog, inspectie over de bij art. 2 
genoemde inrichtingen. 

In spoedeischende gevallen is voorafgaande ken• 
niageving onnoodig. 

Ten aanzien van de cursussen bij het wapen 

der infanterie bepalen zijne inspectiën zich tot 
datgene, wat met het theoretisch en het practisch 
onderwijs bij die inrichtingen rechtstreeks of mid
dellijk in verband staat. 

De inspectiën worden bij voorkeur onverwachts 
gebonden. 

Omtrent het tijdstip, waarop eene inspectie over 
een' cursus zal plaats hebben, treedt hij vooraf 
in overleg met den inspttteur der infanterie. 

Van de inspectiën kan schriftelijk verslag wor
den gedaan aan den Minister, . met toevoeging 
zoo daartoe aanleiding bestaat, van voorstellen in 
het belang van het onderwijs bij de landmacht. 

7. De inspecteur is overigens bevoegd : 
1 °. zich te allen tijde in persoon aan de bij 

art. 2 genoemde inrichtingen op de hoogte te 
gaan stellen van de aangelegenheden , waaromtrent 
hij onderzoek of beoordeeling noodig acht; 

2°. zich ook voor andere doeleinden, in het 
belang van het onderwijs bij de landmacht, bin
nenslands bniten zijne standplaats te begeven ; 
mits daarvan, in elk dier gevallen, vooraf kennis 
gevende aan den Minister; 
~ 3°. in zijne stan.Iplaats, of in eene andere plaat& 
alwaar hij zich wegens dienstzaken ophoudt, de 
hoofden van de bij art. 2 genoemde inrichtingen 
bij zich te ontbieden tot het bespreken van aan• 
gelegenheden op de onder hun bestnnr gestelde 
inrichting betrekking hebbende. 

8. De inspectenr kan zich bij zijne inspectiën 
en bij dienstreizen tot de doeleinden bij art. 7 , 
onder l 0 • en 2°. vermeld, doen vergezellen door 
zijnen adj11dant of door een officier die dezen 
vervangt. 

9. De inspecteur waakt er voor, dat aan de 
bij art. 2 genoemde inrichtingen de daarvoor van 
kracht zijnde reglementen en voorschriften stipt 
worden nageleefd. 

10. Bij zijne inspectiën wijdt hij , met inacht
neming van het bepaalde bij art. 4 en bij het 
derde lid van art. 6, zijne aandacht aan de uit• 
komsten van het theoretisch en het practisch 
onderwijs; aan de opvoeding en de karaktervor
ming van de leerlingen; aan hunnen ijver en hnn 
gedrag; aan de regeling van den inwendigen, den 
huishondelijken en den administratieven dienst; 
aan de verpleging en de verzofl(ing van de leer• 
lingen, ook van de zieken; aan den toestand van 
het materieel en van de leermiddelen, alsmede 
aan dien van de gebouwen , lokalen en terreinen, 
tot de inrichtingen van Militair Onderwijs be
hoorende of daarbij in gebruik zijnde. 
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Hij heeft er voorts in het bijzonder op te letten, 
of de aan deze inrichtingen verbonden officieren 
en burgerleeraars voor hunne taak geschikt zijn. 

Officieren - daaronder ook begrepen leerlingen 
van de hoogere krijgsschool - en burgerleeraars 
die bijzonder uitmunten, worden door hem aan 
den Minister gesignaleerd. 

Bij zijne beoordeeling van personen gaat hij niet 
alleen af op de rapporten, omtrent die perPOnen 
door hnnne onmiddellijke chefs uitgebracht , maar 
tracht hij omtrent hen ook door eigen onderzoek 
gegevens te verkrijgen. 

De inspectenr is bevoegd te allen tijde bij het 
Departement van Oorlog inzage te nemen van de 

conduitelijsten der officieren, die aan de bij art. 2 

genoemde inrichtingen werkzaRm of gedetacheerd 
zijn. 

De bruikbaarheid van de onderofficieren, kor
poraals en verdere militairen tot het vaste perso• 
nee! van de bij art. 2 onder t1-d genoemde 
inricht ingen behoorende, wordt mede door hem 
nagegaan. 

11 . De inspecteur doet - in den regel bij de 
indiening van de jaarlijksehe begrooting voor de 
bij art. 2 genoemde inrichtingen - aan den 
Minister de noodige voorstellen tot het aanbren
gen van herstellingen of verbeteringen aan de 
daartoe behooreude of daarbij in gebrnik zijnde 
gebouwen, lokalen en terreinen ; het verstrekken 
van materieel en het aanvullen van de leermid
delen; voor zooveel die voorstellen de gebouwen , 
lokalen en terreinen betreffen , treedt hij daar
omtrent vooraf in overleg met den inspecteur 
der genie. 

12. De inspecteur beslist, voor zoover zijne be
voegdheid toelaat, op alle voorstellen , aanvragen, 
verzoeken en voordrachten , welke hem door de 
hoofden der bij art. 2 genoemde inrichtingen 
worden toegezonden. 

Wat de cnraussen bij het wapen der infanterie 
aangaat, geschiedt deze toezending door tnBBchen
komst van de betrokken korps- en divisie-com
mandanten, zoomede van den inspecteur der infan
terie, welke autoriteiten daarbij , zooveel noodig, 
van hun advies doen blijken. 

De beslissingen van den inspecteur worden door 
tusschenkomst van die antoriteiten in omgekeerde 
volgorde, aan de directeuren der cursussen mede
gedeeld, met dien verstande dat hij , in geval van 
,u,rschil van ll(evoelen met den inspectenr . der 
infanterie , ter zake de beslissing van den Minister 
inroept. 

Voor · zoover zijne bevoegdheid niet toelaat te 
beslisaen op voorstellen , aanvragen, verzoeken en 
voordrachten, als in het eerste lid van dit artikel 
bedoeld, zendt de inspectenr die bescheiden, zoo 
noodig ~rgezeld van zijne adviezen, aan den Minister. 

13. De inspecteur brengt elk jaar, op een door 
den Minister te bepalen tijdstip, een beknopt 
algn,een r,er1lag uit, betreffende de bij art. 2 ge
noemde inrichtingen, over het afgeloopen leerjaar. 

Hij doet daarbij opgaaf van alle belangrijke 
voorstellen , door hem in het afgeloopen leerjaar 
ll(edaan en de beslissingen daarop genomen. 

14. De Minister van Oorlog bepaalt, welke 
periodieke ó!tukken overigens door den inspecteur 
aan hem moeten worden ingezonden. 

Van belangrijke buitengewone voorvallen aan de 
bij art. 2 genoemde inrichtingen brengt de inspec
teur onverwijld rapport uit aan den Minister. 

16. Voor het overplaatsen van militairen be
neden den rang van officier, by en van het vaste 
personeel van de blj art. 2 onder •-tl genoemde 
inrichtingen , treedt de inspecteur in overleg met 
den inspecteur van het betrokken wapen of den 
chef van het betrokki,n dienstvak. 

16. De inspecteur is bevoegd tot het verleenen 
van binnenlandsch verlof tot en met drie maanden 

. aan de officieren en de vaste bnrgerleeraren, zoo. 
mede aan de leerlingen en het verdere personeel 
van de bij art. 2 onder a-tl genoemde inrich
tingen, alsmede aan zijneu adjudant; met dien 
verstande dat, ingeval het verlof niet wegens 
ziekte of bijzondere omstandigheden wordt verleend, 
de bepalingen ter zake in de reglementen voor 
vermelde inrichtingen venat, door hem behooren 
te worden in acht genomen. 

17. De inspecteur doet ter beslissing aan den 
Minister van Oorlog toekomen : 

a. de aanvragen om buitenlandsch verlof en die 
om binnenlandsch verlof voor langer dan drie 
maanden, ten behoeve van het bij art. 16 ver• 
melde personeel; 

li. de verzoeken van officieren, behoorende tot 
het vaste personeel van een der bij art. 2 onder 
a-il ll(enoemde inrichtingen , tot het aangaan van 
een hnwelijk; 

c. de voordrachten tot aanwijzing of vervanging 
van officieren eo van burgerleeraren, alamede van 
militairen beneden den rang van officier, niet be
hoorende tot het vaste leeraarspersoneel, bestemd 
tot het geven van onderwijs aan de bij art. 2 
genoemde inrichtingen ; 

tl. de voordrachten tot het toekennen van trak-
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tementsverhooging aan borgerleeraren, behoo
rende tot het vBBte personeel van de bij art. 2 
onder --,J, genoemde inrichtingen ; 

e. de voordrachten tot het toekennen van pen
sioen, nooactiviteit or ontslag nit den dii:nst aan 

officieren van het leger hier te laude, b~nde 
tot het vaste personeel van de bij art. 2 onder 
--,J, bedoelde inrichtingen ; 

f. alle Tooratellen en voordrachten , betreffende 

de officieren van het Nederlandsch-lndische leger, 
behoorende tot het vaete personeel van or gede
tacheerd bij de bij art. 2 onder a-d bedoelde 
inrichtingen; 

g. de voordrachten tot het toekennen van pen
sioen aan, alsmede die tot het op wachtgeld 

stellen en tot ontslag van de vaste bnl'l(er leeraren, 
van de bij art. 2 onder a-tl genoemde in
richtingen ; 

n. de voordrachten tot het toekennen van 
geldelijke vergoed~ngen of toellll(en aan borger
leeraren, zoomede aan militairen en burgerbeambten, 

niet behoorende tot het vaste personeel ·van de 

bij art. 2 genoemde inrichtingen, doch die daarbij, 

hetzij met het geven van onderwijs zijn belast, 
of bij dat onderwijs diensten bewijzen; 

i . alle voordrachten tot het toekennen van be
looningen of medailles voor zoover ten deze geene 
bijzondere voorschriften gegeven zijn; 

i. de voordrachten tot het toekennen van pen
sioen en tot ontslag uit den ·dienst onder toeken

ning van -gratificatie, aan militairen beneden den 
rang van officier, behoorende tot het vBBte per
soneel van de bij art. 2 onder a,-.,J, genoemde 
inrichtingen; 

l. de voordrachten tot plaatsing van militairen, 

als bij i bedoeld, in bur~erlijke betrekkingen; 
m. de voorstellen betreffende de regeling van 

de detacheeringen en van he~en nrder met de 

practische vorming der leerlingen van de hoogere 
krijgsschool, de Koninklij ke Militaire Academie 
en den hoofdcursus verband houdt; 

n. de voorstellen betreffenlle de samenstelling der 
commissiën, jaarlijks tot het afnemen van het 
toelatingsexamen aan de hoogere krijgsschool en 

aan de cadettenschool, zoomede van de toelatings

en de eindexamens aan de Koninklijke Militaire 

Academie en aan dên hoofdcursos jte benoemen; 
o. de voorstellen betreffende de aantallen plaat

sen , welke jaarlijks aan de bij art. 2 onder a-à 
genoemde inrichtingen zouden knnnen worden 
opengesteld; en zulks zoowel voor den dienst 
hier te lande als voor dien in de koloniën en 

bezittingen van het Rijk in andere werelddeelen 

en - voor zooveel de hoogere krijgsschool, de 
Koninklijke Militaire Academie en den hoofdcursus 
betreft - voor elk der daarbij betrokken wapens 
en dienstvakken af'zonderlij k ; 

p. alle andere aanvragen, voordrachten en voor
stellen , waaromtrent hij zelf niet bevoegd is te_ 

beslissen. 
Voor zooveel noodig treedt hij , t.en aanzien 

vao de in dit artikel vermelde voordrachten en 
voorstellen, vooraf in overleg met den inspecteur 
van het betrokken ,rapen of den chef van het 

betrokken dienstvak. 

18. De inHpectenr is voorzitter van de oom• 

missiën, jaarlijks door den Minister van Oorlog, 
overeenkomstig het bepaalde bij art. 43 der wet 
van 21 Juli 1890 (Staatsblad no. 126), te be

noemen tot het nitbrengen van een verslag, ten 
aanzien van de offiiciereu die hnnne stndiën aan 

de hOOftllre krijgsschool hebben voleindigd. 
19. De inspectenr is bevoegd met alle autori

teiten van de landmacht en met de door den 

Minister van Oorlog aan te wijzen burgerlijke 
autoriteiten, correspondentie te voeren over onder
werpen tot den kring van zijne dienstbetrekking 

behoorende. 
20. De inspecteur kan zich in zijn persoonlijk 

belang gednrende acJit dagen van zijne standplaats 

verwijderen, mits hiervan vooraf kennis gevende 

aan den Ministu. 
Voor langer verlof behoeft hij de toestemming 

van den Minister. 
Wanneer de inspecteur door ziekte verhinderd 

is zijn dienst te blijven waarnemen, wordt hier• 

van kennis gegeven aan den Minister, door dec 

adjudant van den inspecteur. 
21 . Bij :riekte or afwezigheid van den inspecteur 

wordt, in afwachting dat in zijn dienst door den 
Minister zal zijn voorzien, de dienstcorrespondentie 

•op la,t" gevoerd door den adjudant van den 

inspecteur. 
22. Bij mobilisatie van het leger kan de inspec

teur in zoodanigen werkkring worden geplaatst , 

als de belanl'ien van den dienst :i:nllen vorderen. 

(§et.) 

Mij bekend, 

Dê Mi1tuter r,an Oorlog, 
J. W. BERGA.NSIUS. 

25 Hei 1 gg 1. BESLUIT, betreffende het eere

teeken voor bet deelnemen aan belangrijke 

krijgsverrichtingen. 
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IN N.UH VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1;r EMMA, KNZ. 

Gezien hei Koninklijk besluit van 19 Febro
ari 1869 (Staaublad n°. 24,) tot instelling van 
een eereteeken ter uitreiking aan hen, die deel
namen aan belangrijke krij!(sverrichtingen; 

Gezien artikel 6 van het Koninklijk besluit 
van 6 October 1874, no. 10, ter belooning der
genen, die zich onderscheiden bij de lste en 2de 
expeditie tegen .Jtjeli; 

Nog gezien de Koninkltjke besluiten van 7 Jnni 
1876, n°. 6, 29 Mei 1881, n°. 19 en 6 Juli 1!186, 
n°. 33, waarbij eene nadere regeling werd ge
troffen nopens de nitreiking van het hooger ge
noemde eereteeken aan hen, die hebben deel
genomen aan de krijgsverrichtingen in .Jt:f11!, in de 
jaren 1873-1876, 1873- 1880 en 1873-1885; 

Overwegende , dat een aantal schepelingen en 
militairen, die na ultimo December 1885 in .Jijek 
hebben gestreden of deelnamen aan de krij~ver
richtingen aldaar, verstoken z\in van het voorrecht 
het meergemelde eereteeken te dragen; 

En willende aan zee- en landmacht een bewijs 
geven van Onze tevredenheid over de inspanning 
en de volhardende dapperheid waarmede de zware 
taak der bezetting en bewaking vao .Jljek en 
<>Mlerlwurigheden en de strijd aldaar worden vol
gehouden; 

Op de gemeenschappelijke voordracht van de 
Minietere van Koloniën en van Marine van 15 Mei 
1891 , Kabinet letter O• en l 9 Mei 1891, bureau 
B, n°. 2; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het eereteeken voor belangrijke krijgs

bedrijven, ingesteld bij Koninklijk besluit van 
19 Februari 1869 (Staatsblad n°. 24) wordt toe
gekend aan hen die hebben deelgenomen aan de 
krijgsverrichtingen in .Jfjek en OHderlwcrig!teden 

in de jaren 1886 tot en met 1890. 
De hun deswege uit te reiken gesp draagt het 

opschrift •Atjeh 1873-1890". 
Zij wordt niet gelijktijdig gedragen met de 

gespen, vastgesteld bij artikel 6 van het Koninklijk 
besluit van 6 October 1874., n°. 10 en bij de 
Koninklijke besluiten van 7 Jnni 1876, n°. 26, 
29 Mei 1881, n°. 19 en 6 Juli 1886, n°. 83. 

2. Zij, die versierd zijn met een der vier 
gespen , aan het slot van het vorige artikel ver
meld , 1ijn bevoegd haar te verwi11Selen met die 
welke het opschrift draagt •Atjeh l 873-1890". 

De Ministers van Koloniën en van Marine zijn... 
belast met de nitvoering van dit besluit, waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan den Minister 
van Oorlog, aan den Kanaelier der beide Orden 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 25sten Mei 1891. 
(get.) EMMA. 

D~ Jlinuter i,an Kowniën, (get.) MACKH. 

De Mi,aûter i,an Mari1111, (gel.) KBUYS. 

25 Mei 1891. M1ss1u van drn Minister van 
Binneulandsche Zaken nan de districts-vee
artsen betreffende opzending van cadavers 
van dolle of van dolheid verdachte honden 
enz. naar 's Rijke veeartsenijschool te Utrecht. 

Naar aanleiding ven herhaalde klachten v nn 
den directeur der Rijke veeartsenijschool te Utrecht 
omtrent de on.volrioende en dikwijls gevaarlijke 
wijze, waarop cadav~ra van dolle of van dolheid 
verdachte dieren of deelen daarvan verpakt en 
tot nader onderzoek naar de Rijke veeartsenijscûool 
worden opgezonden, heb ik, met intrekking van 
hetgeen te dier zake is bepaald in de brieven van mijn 
departement van 27 April en l Juli 1886, n••. 1341 
en 2155 6, afd. M. P., de eer U te berichten., 
dat het volgende moet worden in acht genomen. 

Opzeuding naar de Rijke veeartsenijschool wordt 
alleen gewenscht: 

10. van eiken hond en van elke kat, die, 
naar het oordeel van den veearta , die het bij de 
wet voor!(eschreven onderzoek verrichtte, aan dol
heid heeft. geleden, indien het bekend is, dat 
door dat dier één of meer menschen zijn geheten; 

2°. van eiken hond en van elke kat, die door 
den veearts • voor verdacht wordt gehouden van 
aan dolheid te hebben geleden, onverschillig of 
door het verdachte dier al of niet één of meer 
menschen zijn' gebeten. 

Bij opzending van zulk een dier beh.oort het 
geheele cadaver (niet enkel de kop) te worden 
opgezonden. Organen, welke door n of owen 
plaatsvervanger bij het onderzoek uit het cadaver 
mochten zijn genomen, moeten, met hunnen 
inhoud, weder in het cadaver worden geplaatst 
alvorens dit ter verzending wordt ingepakt. De 
verzending moet pl11ats hebben in eene niet te 
roime, zeer stMige, dichtgespijkerde kist, waarvan 
de planken overal goed tegen elkaar sluiten en 
geene openingen bezitten. De kist moet ver• 
zegeld zijn en Yoorzien van het volgend adrea : 

Àan tk Rifl.1 Yeeart111nij1cJiool te Utrecht. 

Inbond: Cadaver van een dollen (van dolheid 
verdachten) hond (kat). 

A !gezonden den • • • • nit • • • • door • • • • 
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Gelief het bovenstaande in acht te nemen en 
toe te zien, dat het worde in acht genomen door 
uwe plaatsvervangers, aan wie gij van dit schrijven 

kennis behoort te geven. 
Door tnsschenkomst van de Commissarissen des 

Konings doe ik den bnrgemeeaters verzoeken, 
van hunnentwey.e geen opzending van dolle of 
van dolheid verdachte dieren naar 's Rijks vee
artsenijschool te doen plaats hebben, dan na advie1 
van den veesrta , die het dier onderzocht heeft, 
die dan tevens heeft toe te zien , dat het boven 
medegedeelde worde in acht genomen. (1) 

De Minilter ~an Binflffllanthclie Zaken, 
Voor den 111 inister , 

De Secrstaria-Generaal, (get.) HuBR.IICHT. 

28 Mei 1891. ARREST v,n den Hoogen .Raad 

der Nederlanden, houdende bealilllling dat het 
beroep in cassatie, bedoeld bij art. 20 vlg. 
der · kieswet niet-ontl'ankelijk moet worden 
verklaard, indien de reqnirant heeft nage
laten binnen den bij art 22 dier wet ge

stelden termijn, de aldaar bedoelde stokken 
aan de wederpartij te beteekenen, en dat zulks 

ook dan moet geschieden wanneer de weder

partij bij de rechtbank geen memorie van 
antwoord heeft ingediend. 

De Hooge Raad enz. 
Gezien het verzoeksebrift met de daarbij be

hoorende stukken aan dezen Raad ingediend; 
Ooerwegende dat bij besluit van den raad der 

gemeente Roermond, van 7 April 1891, op het 

door P. J. WBIJB ingediend bezwaarschrift, de 
req. van de kiezerslijsten is geschrapt, en dat 

bij vonnis van de arrondissements-rechtbank van 
.18 April 1891 dit raadsbesluit is gehandhaafd; 

0. dat tegen dit vonnis bij het verzoekschrift 
wordt opgekomen, waarbij als middel van cassatie 

ie voorgesteld : 
Schending, althans verkeerde toepassing van de 

artt. 161, 80 en VII der Additioneele artikelen 

der Grondwet van 1887, art. 20 R. 0., art. 11 
der wet houdende Algemeene Bepalingen der Wet
geving van het Koninkrljk en de artt. 848 en 

849 W. v. K.; 
0. echter, dat het beroep in cassatie is niet

ontvankelijk, omdat de req. de bij de kieswet 

(1) De miBBivea van den Minister van Binnen
landsche Zaken van 29 Juli 1886, n°. 24116 en 
4 Mei 1887, no. 1639, afd. M. P., zijn hierdoor 
vervallen. 

voor dit beroep voorgeschreven . formaliteit niet 

heeft inacht ~enomen ; 
0. toch, dat hier aanwezig is het geval, bedoeld 

in n°. 2 van art. 11 dezer wet, zoodat ingevolge 
art. 22 de req. verplicht was binnen ~ dagen na 
het neder!eggen van zijn verzoekschrift ter griffie 
van den Hoogen Raad aan zijne wederpartij, dat 
ia aan hem op wiens bezwaarschrift hij van de 
kiezerslijsten was geschrapt, de in dit artikel voor

geschreven beteekening te laten doen, doch dat 
niet blijkt, dat dit ie geschied; 

dat het nalaten van die beteekening niet wordt 

gerechtvaardigd door de omstandigheid, dat de 
wederpartij hij de rechtbank geene memorie van 

antwoord heeft ingediend, vermits art. 23 bepaalt, 
dat ook in dit geval de wederpartij binnen 14 da

gen na het ontvangen der beteekening bij verzoek

schrift den eisoh in cassatie kan bestrijden; 
Verklaart de voorziening in cassatie niet-ont

vankelijk. 

6 Ju,ai 1891. ARBl!'.IIT van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat 
art 20, laatste lid, der wet van 22 Frimaire 
an VII niet alle aan de formaliteit der 

registratie onderworpen akten betreft, waarbij 
gemeentebesturen betrokken zljn, maar alleen 
die• waarbij het gemeentebestuur handelend 
optreedt als een openbaar gezag uitoefenend 

lichaam. 

De Hooge Raad enz. , 

Gehoord partijen ; 
Gezien de stukken; 
~enoegffllU dat volgeDB de feitelijke beslissing 

van het bestreden vonnis vaststaat dat het ver
werend beatnnr bij dwangsehrift van l 6 Juli 1890 
van den eiecher, secretaris der gemeente Arnhem, 
heeft ingevorderd de daarin uitgedrukte bedragen 
voor rechten en boete van registratie, ter zake 

dat hij in zijne gemelde hoedanigheid niet binnen 

den door de wet bepaalden termijn van 20 dagen, 
gerekend van den dag der goedkenring of gunning, 

ter registratie heeft aangeboden de akte van open• 
bare verpaohting van de exploitatie van het aan 
de gemeente Arnhem toebehoorende gebouw MuRiB 
Sacrum met aanhoorigheden, gehouden door den 
burgemeester der gemeente Arnhem, bijgestaan 
door den secretarie, op 8 December 1889, en bij 

besluit van burgemeester en wethouders van dien
zelfden dag gegund voor den tijd en aan de 
personen in het dwangsehrift vermeld en onder 
borgtocht als daarin ie om,chreven; 
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dat de eischer bij exploit van 23 Juli 1890 
tegen dit dwangschrift in verzet is gekomen, op 
grond dat hij de daarin genoemde bedragen niet 
schuldig was , omdat de wet van 22 Frimaire, 
zevende jaar, in art. 20 den secretaris alleen 
verplicht tot het ter registratie aanbieden binnen 
den daar vermelden termijn van 20 dagen der . 
"actes publics , •••• des administrations muni
cipales", en de in het dwang1mhrift vermelde 
akte daartoe niet behoort; 

0. dat dit verzet bij het beátreden vonms 1s 
afgewezen op grond dat alle aan de formaliteit 
der registratie onderworpen akten, waarbij centrale
of gemeentebesturen betrokken zijn, door de · 
registratiewet, bepaaldelijk door art. 20, worden 
genoemd "actes pnblics"; 

dat hiertegen is gericht het eenig middel van 
cas~atie, luidende: Schending en verkeerde toe
passing van art. 20 der wet van 22 Frimaire 
an VII, in verband met artt. 1905 en 1911 B. W. 
en art. 2 der wet van 16 Juni 1832 (Staatl!Jlatl 
n°. 29) door gezegd art. 20 der registratiewet -
als zou het betreffen nlle aan de formaliteit der 
registratie onderworpen akten, waarbij gemeente
besturen betrokken zijn - van toepassing te ver
klaren op de ten processe bedoelde akte , waarbij 
het gemetntebestnur geenszins handelde als een 
openbaar gezag uitoefenend lichaam, doch als 
partij bij eene onderhandsche akte van huur en 
verhuur van eene aan de gemeente toebehoorende 
bezitting; 

0. daaromtrent, dat art. 20 der wet van 
22 Frimaire 7• jaar, in het algemeen de termijnen 
vaststellende, binnen welke •openbare akten" 
(actes pu!Jlica) moeten worden aangeboden ter 
registratie, dezen termijn in zijn laatste lid in 
het bijzonder bepaalt op 20 dagen pour les actes 
des adminiatrationa centrales et municipales aaau
jettia à la formalité rle rmregiatrement; 

dat hieruit blijkt, dat deze bepaling niet geldt -
gelijk bij het bestreden vonnis is aangenomen -
voor alle aan de formaliteit der registratie onder
worpen akten , van welken aard ook , waarbij de 
gemeentebesturen betrokken zijn, maar alleen in
geval de akte heeft eeu openbaar karakter, omdat 
het gemeentebestuur daarbij optreedt als zooda
nig , dat is als een openbaar gezag uitoefenend 
lichaam; 

dat dus de bedoelde bepaling volgens de on
dubbelzinnige woorden der wet hare toepasselijk
heid mist hier, waar, gelijk feitelijk vaststaat, 
de burgemeester, bijgestaan door den secretaria 

der gemeente Arnhem, bij eene onderhandsche 
akte namens het gemeentebestuur optrad tot het 
aangaan eener zuiver privaatrechtelijke onreen
komst; 

0. mitsdien , dat het aangevoerde middel is 
gegrond; 

Vernietigt het vonnis door de arrolldissements
rechtbank te Arnhem den 8 December 1890 
tusschen partijen gewezen; 

Recht doende ten principale nit kracht van 
art. 105 R. 0.; 

Verklaart den eischer goed opposant tegen het 
hem bij exploit van 16 Juli 1890 beteekende 
dwangschrift van denzelfden dag; 

Verklaart dit d wangachrift van on waarde en 
stelt het buiten gevolit; 

Veroordeelt het verwerend bestunr in de kosten 
van eersten aanleg, uitsluitend bestaande in die 
van het gezegeld papier en de beteekeningen. 

8 JU1Ji 1891. BESLUIT; houdende aanwyzrng van 
de posten, bedoeld bij art. 4, litt. c, c!er 
wet van 9 Mei 1890 (Staatl!J/ad n°. 78), 
tot regeling van de pensioenen der burger
lijke ambtenaren. S. 99. 

IN NA.Alii VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1;r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Bni
tenlandsche Zaken, van den 20 December 1890, 
n°. 12182 b, en van den Minister van Fin&nciëo, 
van 24 December 1890, n•. 78, Generale The
saurie; 

Gelet op artikel 4, litt. c der wet van Il Mei 
l 890 (Staata!Jlaà n°. 78), tot regeling van de 
pensioenen der burgerlijke ambtenaren; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
17 Februari 1891, n°. 12); 

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde 
Ministers, van 1 Juni 1891, n•. 5828 en van 
8 Jnni 1891, no. 67, Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan als de posten. 
bedoeld bij art. 4, litt. c der wet van 9 Mei 1890 
.(Staata/Jlad n°. 78), aan te wijzen alle posten 
gelegen binnen de keerkringen en bovendien de 
posten te Bmder-Boucliir en te .J.moy. 

De Ministers van Bnitenlandsche Zaken en van 
Financiën zijn belast, ieder voor zooveel hem be
treft, met de uitvoering van dit beslnit, hetwelk 
geplaatst zal worden in het Staats!Jlad en in de 
Staatscourant, en waarvan afschrift zal worden 
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gezonden aan deo Raad van State eo aao de11 
Pensioenraad voor de burgerlijke ambtenaren. 

Het Loo, deo Baten Juoi 1891. 

(get. ) EMMA. 

n; Mi11i1ter 11a11 B11itenlandacke Za.t.m, 
(g_ef.) HAII.TSEN. 

De Mi11uter 11,m Fina11ciii11, 
(f/et.) GODIN DE B11:AUJ'ORT. 

(Uitgeg. 3 Juli 1891.) 

9 Jut1i 1891. BESLUIT, tot nadere wijziging en 
aanvulling van het Algemeen Reglement voor 
het vervoer op de spoorwegen, ,·astgesteld 
bij Koninklijk besluit van 9 Januari 1876 
(Staau6lad n•. 7), gewijzigd. bij Koninklijk 
besluit van 2 Augustus 1883 (Staau6lad 
n°. 127), nader gewijzigd en aangevuld bij 
Koninklijke beslniteo van 25 November 1885 
(Staat16lad n•. 195) en van 20 Mei 1887 
(Staat,6lad n•. 87). S. 100. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA. ll:NZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
ataat, Handel en Nijverheid, van 19 April 1890, 
litl A, afdeeliog Handel en . Nij\"erheid; 

Gezien het Koninklijk besluit van 9 Januari 1876 
(Staat16lad n•. 7), gewijzigd bij het Koninklijk 
bealuit van 2 Augustus 1883 (Staat16lad n•. 127), 
nader gewijzigd en aangevuld bij de Koninklijke 
besluiten van 26 November 1885 (Staat16lad 
n°. 191>) en van 20 Mei 1887 (Staaul,lad n•. 87); 

Deu Raad van State gehoord (advies vao 
13 Mei 1890, n•. Ia); 

Gelet op het nader rapport van deo voor
noemden Minister, van 1 Juni 1891, n•. 228, 
&fdeelinR Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de na te noemen artikelen van het algemeen 

reglement voor het vervoer op de spoorwegen, 
vastgesteld bij het Koninklijk besluit van 9 Ja
nuari 1876 (Staata6lad n•. 7), gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van 2 Augustus 1883 (Staat,
!Jlad n•. 127), nader gewijzigd en aangevuld bij 
de Koninklijke besluiten van 25 November 1886 
(Staaul,lad n•. 196) en van 20 Mei 1887 (Staat,. 
blad n•. 87), te wijzigen eo aan te vullen als 
volgt: 

I. Art. 4,. In den aanhef wordt in plaats van 
de woorden: 

• Het is aan reizigen Terboden" gelezen: • Het 
is aan een ieder verboden". 

IL Art. 4,. onderafdeeling a 2• zinsnede wordt 
gelezen: 

Met dengene, die zich zonder behoorlijk plaats
bewijs in den trein bevindt, wordt gelijkgesteld, 
hij die bij het opvragen der plaatsbewijzen door 
den beambte of bediende vau den spoorweg, na 
aankomst vao den trein, op het terrein van den 
spoorweg niet in het bezit is van een behoorlijk 
plaatsbewijs enz. · 

lil. Art. 4,. In de 4° zinsnede van ondcrafdee
ling a wordt in plaats van het tweede en van 
het derde woord •de reiaiger" gelezen: •iemand". 

IV. Art. 4,. In de á• zinsnede van onder
afdeeling a wordt in JJlaata van het woord ,rei
zigers" gelezen: •Zij die". 

V. Art. 4,. De laatste volzin der slotzinsnede 
wordt gelezen als volgt : 

•Zij moeten voorzien zijn van het bewijs van 
hun voormeld recht en dit of een bewijs voor 
vrij vervoer, op verlangen der beambten of be
dienden van den spoorwegdienst vertoonen". 

Vl. Art. 8. l • en 2• ziusnede worden gelezen 
als volgt: 

De wachtkamers worden tnsschen 7 ure voor
middaga en 11 ure namiddags ten minste één uur 
en overigens ten minste een half uur, v6ór het 
vertrek van eiken trein, .voor de reizigers 011en
gesleld. 

Zij blijven geopend tot na het vertrek van 
elken trein. 

VII. Art. 18 wordt gewijzigd als volgt: 
Voor het breken van glasruiten bestaat een 

tarief van schadevergoeding; de daarin vastgestelde 
bedragen worden in voorkomende gevallen ter
stond door de beambten van den spoorwegdienst 
van den schuldige ingevorderd en moeten door 
dezen onmiddellijk worden voldaan. 

Ook zijn de boofdconducteur en de stationschef 
_te allen tijde bevoegd, namens de beslnnrders van 
den spoorwegdienst wegens het on rei u maken enz. 

VIII. Art. 22, derde zinsnede, wordt gewijzigd 
als volgt: 

Het is verboden dieren, met uitzondering van 
'vogels in kooien en met iuachtuemiug van het 
_bepaalde in art. 30, van honden, geladen vuar
f wapenen, kruit of andere ontplofba.e en schade
!lijke praeparaten en voorwerpen, welke door 
ihannen aard of omvang gevaarlijk of lastig voor 
!de medereizigers kunnen zijn, in de rijtuigen 
:mede te nemen. 

IX. Art. 24., sub a. In plaat■ van het woord 
'•per" wordt gelezen •Voor elk". 
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X. Art. 80. In de tweede zinsnede wordt in 
plaats van het woord •qnitantie" gelezen •afgüte 
van een bewijs van inschrijving (bagagebewijs)". 

In de derde zinsnede wordt in plaats van het 
woord ,quitantie" gelezen •Van het bewijs van 
inschrijving (bagagebewijs)". 

XI. Art. 42. Aan het slot worden toegevoegd 
de woorden: •teuzij dit door de spoorwegonder
neming krachtens eene bijzondere overeenkomst, 
mocht worden toegestaan". 

XII. Art. 44. I b wordt gelezen: 
stoffen of voorwerpen, vatbaar voor zelfont

branding of ontplolling, bij l"oorbeeld, buskruit, 
schietkatoen, lonten, ·geladen geweren, knalzilver, 
knalkwikzilver, knalgoud, vuurwerk, schietpapier 
(zoogenaamd Dupplerschansenpapier), nitro·glyoe
rioe (springolie), pikrine-zuurzouten (pikrine-geel, 
alinine-geel eDJ1.), natroncokes-patent-sprin)(krnit, 
(dynamiet) en alle praeparaten uit een mengsel 

van phosphorus met andere stoffen bestaaude, 
amorces en slangen van Pharao, ongezuiverde 
petroleum, zoomede slaghoedjes, metaalpatronen 
en van slaghoedjes voorziene patroonhulzen bij 
hoeveelheden van meer dan 5000 stuks. 

A. Dit verbod ia niet van toepassing op: 
1 °. munitiën, die door troepen, batterijen en 

parken op marsch worden medegevoerd; 
20. voor 'a Rijb dienst en door 'a Rijks ambte

naren binnen de grenzen des Rijks te verzenden 
buskruitmunitiën en ernstvuurwcrken, hierachter 
bij name genoemd, ingepakt en vervoerd, over
eenkomstig de daarbij voor elke soort vermelde 
voorschriften : 

a. Bwlmsit en Mee!,puZ,,er in luchtdicht gesloten 
koperen kisten of in houten kisten, voorzien van 
een lnchldicht gesloten blikken of zinken binnen• 
kist; of wel bij geto001t ~kruit in een linnen 
zak, bij meelpuluer in een lederen zak, geplaatat 
in een buskruit ton, waarvan de naden zorgvuldig 
met papier beplakt zijn. 

Voor de verpakkiuiç van losprismatisch kruit 
zijn kisten te bezigen uit planken van gaaf hont 
vervaardigd, die, bij kisten vau 50 K. G. bus
krnit, ten minste 2ó millimeter dik moeten zijn. 
De zijwanden der kisten moeten door zwalnw
staarlen onderling zijn verbonden en de bodem 
en de deksel bevestigd zijn met vastgelijmde 
bonten pinnen of wel met houtschroeven van geeJ 

koper van genoegzame lengte. 
'fen einde het heen en weer bewegen van de 

buskruit prisma'& te verhinderen, moeten zich in 
de kist twee bladen van vilt of van eene derge-

lijke elastische stof bevinden, en wel één aan eene 
opstaande zijde en een andere onder het deksel 
van de kist; 

b. Kardoezm in houten kisten voorzien van 
een luchtdicht gesloten blikken of zinken binnen• 
kist of wel in een boskruitton, als buskruit., met 
dien verstande dat de linnen zak vervalt. 

In de tot het vervoer van buskruit en kar
doezen gebezigde hiervoren genoemde kisten en 
tonnen , mogen geene ijzeren nagels of spijken, 
echroeven, hoepels of andere ijzeren bevestigings
middelen gebruikt worden; 

c. Voorwerpen tot liet ont,te'fcen van gucllut
en projectietlaài'lf{I, bevattende 010tplofbart1, ,tof 
in luchtdicht gesloten trommels of bussen, ge• 
plaatst in stevige pakkisten; 

d. Yoorw8'Tpen tot liet ont,te'fcen van ge,cllut 
m van projectielladi,rg, . tot verticllti,rg e,a tot 
!Jrtmdaticllting, hevatte,,de geene ontplofbare, doel, 

alken licllt ontvlambare ,tof, iu buskruittonnen 
of in stevige pakkisten, waarvnn de naden zorg
vuldig met J>apier overplakt zijn; 

e. Vuurpijlen en 1ei11licl&ten in bouten kisten, 
met luchtdicht gesloten zinkeu of blikken binnen• 
kist of trommel; 

f. Sterren tot 1111urpijlm in luchtdicht gesloten 
ftesscheo, gepakt in stevige kisten of manden; 

g. 1'oorwerpen tot liet ont,te'fcen van mijnm in 
stevige bonten kisten; 

ll. Gevulde 1pringprojeaielen (niet gevukl met 
zoogenaamàe hrilante ,pri,rgmidàelen), be,temd 
11our liet 11eldge1cllut, verpakt in de daarvoor be· 
stemde projectielkisten en in de munitiekisten van 
mnoitie-voorwagens of caison-achterwagens; 

i. Metaalpatronen en van 1!,aglloedje1 vourzieru 
,iatroonll11lzen in de voor verzending van deze 
door het Rij~ bestemde kisten; 

l. 1t/,aglwe4ie1 in luchtdicht gesloten trommels 
of bussen, geplaatst in stevige pakkisten. 

B. Voor het vervoer der hiervoren A, litt. a-ll 
genoemde stoffen en voorwerpen gelden verder de 
volgende voorschrüten : 

1°. Voor ieder collo mag het bruto-gewicht, 
inclusief dat der verpakking, niet meer bedragen 
dan 90 kilogram, uitgezonderd voor buskruit, 
verpakt in koperen buskruitkisten, waarvoor een 
IlllWmnm-gewicht van 130 kilogram per collo 
is wegelaten, en gevulde springprojectielen voor 
het veldgeschut in de daarvoor bestemde m
ten gepakt, waarvan geen muimum-gewicht is 
bepaald 

2°. Elke verzending mag alechts plaats hebben 
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na voorafgaande kennisgeving aan- en in overleg 
met de betrokken spoorwegmaatschappijen. 

Het vervoer als ijlgoed is verboden. 
Het vervoer mag nimmer plaats hebben met 

personen-treinen; het geschiedt in den regel met 
goederen-treinen, doch kan ook met gemengde 
treinen plaats vinden op baanvakken, waarop 
geene goederen-treinen loopen. 

Voor het vervoer dezer goederen mag bij eiken 
goederen- respectievelijk gemengden trein niet meer 
dan één wagen worden gebezigd. 

Hoeveelheden welke meer dan. één wagen ver
eischen, mogen slechts met extra-treinen worden 
vervoerd. 

Van h.et voornemen tot vervoer met extra-treinen, 
moet aan de Maatschappij, door welke de af
zending moet plaats hebben , ten minste vijf 
dagen vóór de aanbieding, onder nadere aan
duiding van de gewenschte transportronte kennis 
\orden gegeven. 

3°. Het laden mag nimmer uit de goederen
loodsen of aan de verhoogde los- en ladingplaats, 
maar moet op de meest afgelegen zijsporen of de 
bijzonder hiervoor aangewezen plaatsen geschieden, 
die met gewone voertuigen zijn te bereiken, of 
uit loodsen, die van dé goederenloc:>dsen gescheiden 
zijn en ·niet tevens tot andere doeleinden gebruikt 
worden. 

Zooveel mogelijk geschiedt het laden kort vóór 
het vertrek van den trein, waarmede het vervoer 
moet plaats vinden. 

Het laden geschiedt door de zorgen van de 
afzenders. 

Het voor laden speciaal benoodigde klein 
materieel en de waarsch n wingsmiddelen (kleeden, 
vla!!gen en dergelijke) worden door het Rijk ver
strekt en op de plaats van bestemmiug mel de 
zending. afgeleverd. · 

Bij het laden zijn schokken zorgvnldig te ver
mijden. De kisten, tonnen enz. mogen nimmer 
gerold en evenmin afgeworpen word"'n-

Ook zijn die in den spoorwegwagen zoodanig 
te plaatsen en te bevestigen dat schnren, schudden, 
stooten, omkantelen en afvallen voorkomen worden. 

In het bijzonder mogen de tonnen niet rechtop 
geplaatst, maar moeten deze gelegd worden, 
evenwijdig met de langszijden van den wagen en 
door bonten stop blokken, welke met h.aren kleeden 
bedekt zijn, tegen elke rollende beweging ver
zekerd worden. 

Voor de verlading en het vervoer mogen slechts 
gesloten goederenwagens worden gebezigd, voor-

zien van elastische stoot- en trektoestellen en van 
stevige daken, doch .1ooveel doenlijk z~nder rem
toestellen. 

Het vervoer geschiedt verder alleen in wagens, 
waarin zich geene aan zelfontbranding onderhevige 
of licht ontvlambare stoffen bevinden, hieronder 
genoemd sub Il 1°-10°. 

JJe denren, evenals de vensters der wagens, 
moeten gesloten blij ven en de scheuren en reeten 
behoorlijk worden dichtgemaakt door de spoor
weghestnren op kosten van het Rijk. 

Hiervoor mag evenwel geen papier worden 
gebezigd. 

Kardoezen en gevulde projectielen in de munitie
kisten, geplaatst op de onderstellen, mogen, mits 
behoorlijk bewaakt, ook in open wagens vervoerd 
worden. 

Uiterlijk moeten de wagens kenbaar zijn door 
vierkante zwarte vlaggetjes (waarop een witte • B")· 
die boven aan de vóór- en de achterzijde, of wel 
aan de beide langszijden moeten wórden aange
bracht. Elke wagen mag slechts tot twee derden 
van zijn draagvermogen worden beladen. 

Bij het laden en gedurende het verrner mag 
noch vu nr noch open licht gebezigd en mag er 
evenmin gerookt worden. 

Wanneer op het stationsterrein eene locomotief 
voorbij de ladingsplaats of reeds beladen wagens 
rijdt, dan moeten de vnnrdenren en de aschklep 
gesloten blijven en mag de blaaspijp niet ver
nauwd worden. 

Gedurende het voorbijrijden der locomotief 
moeten de denren van de wagens gesloten blijven 
en moet het bniten de wagens zich bevindende 
gedeelte der zending met een dekkleed zorgvuldig 
beschut en ook het laden zoolang gestaakt worden. 

De voorschriften van deze zinsnede zijn even
eens bij het voorbijrijden vau twee treinen onder
weg in acht te nemen 

4°. De beladen wagens mogen , zoowel op het 
station van afzending als ook op de tusschen
stations en op het station van bestemming, slechts 
dan door de locomotief voortbewogen worden, 
wanneer zich tnBBchen de wagens en de locomo
tief ten minste vier niet met lichtvuurvattende 
voorwerpen beladen wagens bevinden. 

Als lichtvnurvattende voorwerpen, in den zin 
van deze en de volgende zinsnede, worden niet 
aangemerkt, steenkolen, brninkolen, cokes en hout. 

De wagens mogen nimmer afgestooten worden 
en moeten ook bij het aankoppelen met de meeste 
voorzichtigheid worden voortbewogen. 
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li•. De beladen wagens moeten in de· treinen 
zoover mogelijk van de locomotief verwijderd, 
doch in dier voege geplaatst worden, dat zij 
nog door drie wagens ~volgd worden, die niet 
beladen zijn met liehtvnnrvattende goederen. 

Vier dergelijke wagens moeten den beladen 
wagen voorafgaan. Deze laatste zijn aan elkander 
evenals_ aan de voorafgaande en volgende wagens 
stevig te koppelen en aan elk station, waar het 
opontbood dit toelaat, moet de koppeling zorg• 
vuldig onderzocht worden. 

V ó6r zoowel als achter de wagens , waarin los 
bnskruit in hoeveelheden van niet meer dan 
100 kilogram of andere ontplofblll'e stoffen in 
geen grootere hoeveelheden dan lliO kilogram 
geladen zijn, wordt de plaatsing van afzonderlijke 
sehntwa1tens niet vereiseht. 

Noch aan den beladen wagen , noch, indien 
het vervoer met de gewone treinen plaats vindt 
(zie snb B 2), • aan den eerst voorafgaanden en 
aan den eerstvolgenden wagen, mogen de remmen 

bediend worden. 
Daarentegen moet de laatste wagen van den 

trein voorzien zijn van eene reminrichting en 
deze ook bediend worden. 

6•. Bij aanbieding van meer dan één wagen, 
dns bij extra-treinen , is van Rijkswege een ge• 
leide mede te !(even, dat belast is met de bU· 
zondere bewaking der zendicg. · De geleiders 
mogen gedurende het vervoer noch in, noch op 
de beladen gesloten wagens plaats nemen. 

70_ Alle stations, die bij het vervoer worden 
aanp:edaan, benevens het personeel der treinen, 
waarmede onderweg gekruist wordt of die onder• 
weg worden ingehaald (voorbijgereden) , moeten 
van wege het spoorwegbestu or tijdig worden ver
wittigd van het vertrek, respectievelijk de aan• 
komst der zendingen, opdat alle onnoodig opont• 
hond vermeden , uit den aard van het spoorweg• 
vervoer ontstaand~ gevaar verminderd en buiten• 
dien ook elke andere oorzaak van gevaar voor• 

komen worde. 
Bij een langdurig oponthoud moeten de beladen 

wagens op de meest verwijderde zijsporen worden 

gebracht. 
Dunrt het oponthoud vermoedelijk langer dan 

één u or , dan is de burgemeester der gemeente 
te verwittigen , ten einde dezen in staat te stellen 
de voor de openbare veiligheid noodig blijkende 
voorzorp:smaatregelen te treffen. 

Moet eene zending op eenen anderen spoorweg 
overp:aan, dan is het betrokken bestnor, zoo 
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spoedig mogelijk, van den aanvoer der zending 

te verwittigen. 
8°. Wordt gedurende het vervoer aan den 

wagen of aan de lading eenige onregelmatigheid 
waargenomen, dan moet de wagen, onder in
achtneming van alle voorzorgsmaatregelen, nit 
den trein verwijderd en zoo noodig overgeladen 
worden. Behalve het hier :voorziene geval, is 
het lOBSen of overladen gednrende het vervoer 
geheel verboden. 

9°. De zendingen moeten den geadresseerde 
door het station van beatemmintc, dat zijnerzijds 
door een der vóór gele!(en stations, onder op
gave van den trein , moet worden verwittigd , 
Mngekoodigd worden, reeds v6ór aankomst, en 
bnitendien zal ook, onmiddellijk na aankomst 
daarvan , kennis gegeven moeten worden. 

De in ontvangstneming moet binnen drie 
oren l!n het lossen binnen de daarop volgende 
negen oren, na aankomst en kennisgeving d_. 
zending , geschieden. 

Zendingen onder geleide (verg. het gezegde 
B an b 6°), welke binnen den voorgeschreven 
termijn van drie uren niet in ontvanget genomen 
worden, moeten, zonder verder verwijl, door 
het geleide worden overgenomen. Is de zending 
12 oren na aankomst niet weggevoerd , dan moet 
zij aan het plaatselijk bestuur ter verdere be
schikking worden overge!(even en door dit on

verwijld van het stationsterrein worden weg
gevoerd. 

100. Tot aan de in ontvangstneming moet de 
zending onder speciaal toezicht ~teld worden. 

Het l068en, evenals het eventueel noodige op
slaan , mag niet in de goederenloodsen of op de 
verhoogde Jos- en ladingplaatsen geschieden, 
maar alleen op de meest verwijderde ljjsporen 
of de bijzonder hiervoor aangewezen plaatsen, 
die met gewone voertuigen zijn te bereiken, af 
in loodsen, die van de goederenloodsen gescheiden 
zijn en niet tevens tot andere doeleinden ge
bruikt worden, een en ander onder inachtneming 
der onder B n°. 8 gegeven voorschriften. 

11 °. Bij alle vorenbedoelde zendingen zal hef 
buitenste pakmiddel moeten voorzien zijn van 
een duidelijk opschrift, al naar gelang van den 
inhoud, ale "buskruit•', ,, meelpulver", •munitiën", 
of •ernstvourwerken". 

Voor het vervoer van de hiervoren onder A 
liU. i en k genoemde voorwerpen gelden, voor 
zooveel betreft de te nemen voorzorgsmaatregelen, 
de bepalingen, die in dit artikel onder II, 11 °. 

7 
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voor verzendingen van die voorwerpen tot aan
tallen van 6000 zijn voorgeschreven. 

XIII. Art 44, Il, 11°. wordt gelezen: 
Door en voor rekening van particulieren te 

verzenden slaghoedjes, metaalpatronen en van 
slaghoedjes voorziene patroonhulzen tot een getal 
.van 5000, mits zorgvuldig in gesloten stevige 
kisten of val.en gepakt, terwijl iedere kist of 
vat moet voorzien zijn van een opschrift, waaruit 
duidelijk blijkt welke daarvan de inhoud ia. 

De kisten or vaten moeten worden geplaatst 
op en "gedekt met haren kleeden. 

Het vervoer geschiedt alleen met goederentreinen, 
doch niet in remwagens noch in wagens, waarin 
zich_ licht ontvlambare stoffen bevinden. 

De wagen, waarmede het vervoer geschiedt, 
wordt in het laatste gedeelte van den trein 

geplaatst. 
XIV. Art. 47. De negende zinsnede van dit 

artikel •zendingen kanten enz." ve"alt. 
XV. Art 67, 2°. wordt gelezen nis volgt: 
Bij de berekening der schadevergoeding, wordt 

de waarde niet hooger dan 60 centen voor elk 
kilogram bruto aangenomen enz. 

XVI. Art. 67, 4°. wordt gelezen als volgt : 
Bij beschadiging van goederen wordt de door 

de beschadiging teweeggebrachte waardeverminde

ring vergoed als volgt: 
a. Tot het volle bedrag, indien de sub l be

doelde waarde der goederen kleiner is dan of 
gelijk is aan het maximum bedoeld sub 2 of 3, 

6. indien de sub 1 genoemde waarde der goe
deren grooter is dan het maximum, bedoeld sub 2 

of 3, zal de vergoeding slechts een zooveelste 
gedeelte der waardevermindering bedragen als het 
maximum aub 2 of 3 bedoeld beJraa![t van de 
waarde sob 1 bedoeld. 

XVII. Art 78 wordt gelezen als volgt: 
Na verloop van zee maanden kunnen de voor• 

werpen en goederen worden verkocht. 
De verkoop geschiedt in het openbaar, nadat 

in een of meer dagbladen de dag, het uur en de 
plaats van den ,erkoop zijn aangekondigd. 

Deze aankondiging zal tevens een zoo nauw
keurig mogelijke beschrijving dezer voorwerpen 
en goederen bevatten, opdat de eil(enaars of be
langhebbenden in staat worden gesteld die te her• 
kennen of op te vragen. 

De verkoop mag eerst geschieden ééne maand 
nè. de dagteekening van het dagblad" of de dag
bladen, waarin de aankondiging ia geplaatst. 

Zijn de voorwerpen en goederen aan bederf 

onderhevig of is de bewaring schadelijk, dan knnnen 
zij door de ondernemers van den spoorwegdienst 
aanstonds op de best mogelijke wijze verkocht 
worden . 

Ditzelfde geldt voor ijl- en vrachtgoederen 
welke, in de bij artikel 60 omschreven gevallen 
verkeerende, door afzenders i:eabandonneerd of 
wel aan bederf onderhevig zijn, 9f waarvan de 
bewaring schadelijk is. 

De opbrengst Yan den verkoop wordt ten be
hoeve van den rechthebbende in de consignatiekas 
gestort, na aftrek van het vrachtloon en van alle 
zoowel op de goederen drukkende als op den ver-
koop gevallen onkosten. · 

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op 
voorwerpen, behoorende tot de kleeding, uitrus
ting en wapeoing van militairen der land- en 
zeemacht, beneden den rang van officier. De goe
deren, behoorende aan militairen van de land
macht, worden tegen ontvangbewijs kostelooa 
afgegeven aan den plaatselijken of garnizoens
kommandant in de naastbij een station van den 
spoorweg gelegen ~arnizoensplaats; die der mili
tairen van de zeemacht worden aan de directenren 
en kommandanten der marine te Amsterdam of 
te Willemsoord en die van de militairen van het 

_ korps mariniers aan den kommandant nn het 
korps te Amsterdam opgezonden. 

Indien in de nabijheid een station van den spoor
weg gelegen is, worden de goederen tegen ontvang
bewijs kosteloos aan die autoriteiten afgegeven. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staata6lad geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo~ den 9den Juni 1891. 
(get.) EMMA . 

De Min. van Water,taat, Handel en Nijverheid, 
(get.) HJ.VEL.UB. 

(Uilgeg. 3 Juli 1891.) 

9 Ju,ei 1891. BESLUIT, bepalende de plaatsing 
in het Staatablad van de op 11> Novem

ber 1889 te 'a Grav811!,age uitgewiasehle ver
klaring met het Duiûcke Rijk nopens de 
van weêrszijden te nemen maatregelen tegen 
den zoogenaamden handel in vrouwen en 
mei1jes. S. 101. 

IN NAAK VAN H. ·M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Gezien de op 15 November 1889 te•, GravBll-
1,age met het Duitacke Rijk uitgewisselde ver-
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klaring nopens de van weêrszijden te nemen 
maatregelen tegen den zoogenaamden handel in 
vrouwen en meisjes, waarvan de inhoud luidt 
als volgt: 

(Zie de goetlgel:eurde artiiek1t /Jij de JDet uan 
15 April 1891, s. 86.) 

Gezien de wet van lli April 1891 (Staata
bkzd n•. 85), houdende goedkeuring van boven
staande verklaring ; 

Gelet dat de .N ederlandsche en Duitsche akten 
van bekrachtiging, respectievelijk gedagteekend 
van 29 April en 16 Mei 1891, den :!den Juni 
daaraanvolgende te '• Graumllage zijn uitgewisseld ; 

Op de voordracht van den Minister van Boiten
landsche Zaken, van 5 Juni 1891,n•. 5702, A.S.; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making van bedoelde verklaring en van de ver
taling te bevelen door plaatsing van dit besluit 
in het Staati6lad. 

De Ministers, Hoofden van Departementen van 
Algemeen Bestuur, worden belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering der be
palingen in voornoemde verklaring vervat. 

Het Loo, den 9den Juni 1881. · 

(get.) E MM A. 
De Minûter uan Buitenlandacke Zaim, 

{.§et.) HARTSEN. 
(Uitgeg. 3 Juli 1891.) 

11 Juni 1891. Bl!SLUIT, waarbij aan SoPS: IA 
GENIS te Ede vergunning wordt verleend 
tot oprichting van een gesticht voor krank
zinnigen aldaar. S. 102. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
W1.1 EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minis1.er van Binnen· 

landsche Zaken, van 6 Juni 1891, n•. 1806, 
afdeeling Medisrhe Politie, betreffende een ver
zoek van SOPHIA GENIB te Ede, om vergunning 
tot het oprichten van paviljoenen tot verpleging 
van krankzinnige vrouwen te Ede ; 

Gelet op artt. 7 en 8 va~ de wet van 
27 April 1884. (Staat,'1'4d n•. 96), laatstelijk 
gewijzigd bij art. 10, sub 4.6°., van de wet van 
lli April 1886 (Sl4aûblad n•. M); 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
Art. 1. Aan SOPHIA GENIS te Ede wordt ver

gunning verleend om aldaar op het perceel kadaa
traal bekend sectie K, n•. 1686 een gesticht 
voor krankzinnigen op te richten overeenkomstig 
de door haar overgelegde teekeningen. 

2. In het gestirht, bestaande uit vier pavil-

joenen, mogen uitsluitend vrouwen, doch nooit 
meer dan zes, verpleegd worden. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken bepaalt, 
na de voltooiing van elk paviljotffl, hoeveel 
lijderessen daarin mogen worden opgenomen. 

3. Zonder goedkeuring van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken mag noch in de lokalen, 
noch in hunne bestemming eene verandering ge• 
maakt worden, die invloed heeft op de plaats
ruimte of den aanvoer van versche lucht in de 
voor de verpleegden bestemde dag- of nacht
verblijven. 

4. De geneeskundige behandeling der verpleegden 
word~ aan teo minste één geneeskundige opge
dragen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staaûblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, ,Jen llden Juni 189l. 
(get.) EMMA. 

De Minilter i,an Binn111landscke Zaiera , 
(get.) DE SAVORNIN LOHHAN. 

([litgeg. 3 Juli 1891.) 

lt Ju.i 1891. BJISLUIT, houdende aanwijzing 
van het kantoor Yeldzickt voor den in-, uit
en doorvoer van goederen langs spoorwegen. 
s. 103. 

Bij dit besluit wordt het grenskantoor J' eldzicll t 
mede opengesteld: 

a. voor de inklaring van goed.eren, die langs 
den spoorweg (tramweg) EecUJO• J' eklzickt worden 
ingevoerd overeenkomstig het gewijzigd Konink
lijk besluit vaa 26 Maart 1872, S. 19, en voor 
de lossing van goederen met vracht- of volglijst 
volgens de artt. 4o en li van het Koninklijk be· 
slnit van lli April 1872 • S. 4.7; 

b. voor den uitvoer langs genoemden spoorweg 
van alle goederen (met inbegrip van gedistilleerd 
en wijn) ook met afschrijving of teruggaaf van 
den accijns; 

c. Toor den doorvoer langs dien spoorweg. 

16 Juni 1891. BF.SLUIT, houdende aanwijzing 
van het kantoor -,Y eruout voor den in-, 
uit- en doorvoer van goederen langs spoor• 
wegen. S. 104,. 

Bij dit besluit wordt het kantoor 1Yem!wut 

mede opengesteld : 
a. voor de inklaring van goederen , die langs 

den spoorweg (tramweg) btroerptm• -,Y erttlwut wor• 
den ingevoerd overeenkomstig het gewijzigd Ko-

7• 
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ninklijk besluit van 26 Maart 1872, S. lil, en 
voor de lossing van goederen met vracht- of volg
lijst volgens de artikelen 4, en 5 van het Ko
ninklijk besluit van 15 April 1872, S. 4.7; 

ll. voor den uitvoer langs genoemden spoorweg 
van alle goederen· (met inbegrip van gedistilleerd 
en wijn) ook met afechrijviog of teruggaaf van 
den accijns; 

c. voor den doorvoer langs dien spoorweg. 

16 Juni 1891. BESLUIT, bepalende de plaatsing 
in het Staaulilad van de op 15 Aogostos 
1889 te Londen toBBCheo Nadn-land en Groot

Brittarmië en Ierland gesloten addiJ;ioneele 
overeenkomst tot wijzi!(iog vau art. 4 van · 
het handels- en scheepvaartverdrag van 27 Oc
tober 1837. S. 105. 

IN NA.lil VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 
W11 EMMA, ENZ. 

Gezien de op 15 Aognatua 18811 te Lond~,. 
tnsscheo Nederland en het Vereeoigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannië en Ierland gesloten addi_tio
neele overeenkomst tot wijziging van art 4 van 
het handels- en scheepvaartverdrag van 27 Octo
ber 1837, van welke overeenkomst de inhoud 
luidt als volgt: 

(Zie de goedgel:eurde artibl-tlft liij de wet z,an 

15 .J.pril 1891, S. 86.) 
Gezien de wet van 15 April 1891 (Staat&blad 

n°. 86), houdende goedkeuring van bovenstaande 
overeenkomst; 

Gelet dat de N ederlandsche en Britsche acten 
van bekrachtiging respectievelijk gedagteekl,od den 
24sten April 1891 en den 12deo October 1889, 
den 23sten Mei 1891 te Londen zljn uitgewisseld; 

Op de voordracht van den Minister van Bniten• 
landsche Zaken, van 12 Juni jl., n°. 6037, A.S.; 

Hebben goedgevonden en verstaan, de bekend
making van bedoelde overeenkomst te bevelen door 
plaatsing van dit besluit in het Staaûlilad. 

De Ministers, Hoofden van Departementen van 
Algemeen Bestuur , worden belut, ieder voor zoo
veel hem betreft, met áe uitvoering der bepalingen 
in voornoemde overeenkomst vervat. 

Het ·Loo, den 16den Juni 1891. 

(get.) EMMA. 

De Mi11ilter zian Buitenla11dsclt8 &zm, 
(.gat.) HARTS.IIN. 

(Uitgeg. 4, Juli 1891.) 

17 Ju,ai 1891. BESLUIT, houdende nadere vast
stelling van een reglement voor de examens 
ter verkrijFing van een diploma als stuurman 
aan boord van koopvaardijschepen. S 106. 

IN IIAAll VAII H. M. WILHELMINA, EIIZ. 
W11 EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, van 22 April 1891, 
lit. M, afdeeliog Handel en Nijverheid; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
26 Mei 1891, n°. 12); 

Gezien de nadere voordracht van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van den 
12 Juni 1891, n•. 164,, afdeeling Handel en Nij
verheid; 

Hebben l[oedgevonden en verataao, met intrek
king van het Koniuklijk besluit van 18 Januari 
1886 (Staat,lilad o0

• 10), vast te stellen het 
reglement, hetwelk met de daarbij behoorende 
programma's aan dit besluit is gehecht. 

De Minister van Waterstaat. Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staat,lilad zal worden geplaatst, 
en waarvan afschrift aan den Raad van State zal 
gezon4Jen worden. 

Het Loo, den 17den Juni 1891. 
<.gat.) E M MA. 

D11 Mi11. z,a11 "flTater,taat, Handel en Nijverl,eitJ, 

(.get.) HA VELAAR. 

(Uitg4g. 8 Juli 1891.) 

REGLEMENT zioor de examen3 ter zier
l:rijgi1'Q zian een ,J,iploma al, ,tuivrma,i aan 

lioord zian koopziaardij1cAepe11. 

Art. 1. Er wordt van Staatswege gelegenheid 
gegeven tot het all.eggen van examens ter ver
krijging van een diploma als stuurman aan boord 
van koopvaardijschepen. 

2. De examens worden afgenomen door eene 
commissie, zitting houdende in de gemeenten, 

' jaarlijks door den Minister van Waterstaat, Han
del en Nijverheid aan te wijzeu. 

3. De oommi"ie bestaat uit zeven leden, van 
welke één het voorzitterschap bekleedt. Bij ont
stentenis van den voorzitter, wordt hij vervangen 
door den oudste in jaren der aanwezige leden. 

De leden en de voorzitter worden benoemd door 
den Minister telkens voor den tijd van één jaar. 

Op gelijke wijze worden van drie tot zes plaat.a
vervangers benoemd, die ingev&I. van ontstentenis 
van leden optreden, daartoe door den voorzitter 
opgeroepen. 
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Ingeval de werkzaamheden door eenen bniten
gewoon grnoten toevloed van candidaten een te 
grooten omvang zonden krijgen, wordt de com
misaie op voordracht van den voorzitter, door 
den Minister uit de 11laatsvervaugende leden aan
gevuld. 

4. De commisaie houdt ten minate acht zittingen 
in het jaar, zooveel mogelijk aanvangende op den 
tweeden Dinsdag eener maand. 

Tot het honden van zitting en het nemen van 
besluiten wordt de tegenwoordigheid van ten minste 
vier leden, de voorzitter of fongeerende voorzitter 
daaronder hegrepeu, vereiacht. 

5. Tijd en plaats van elke zitting worden tel
kens drie weken van te voren door den voorzitter 
der commissie in de Staatscourant bekend ge
maali.t. 

Zij , die een examen wenechen af te leggen , 
geven hem daarvan kennis, ten minste acht dagen 
v66r den dag, waarop de zitting der commissie 
aanvangt. 

Heeft zich ééne week vóór den dag, waarop 
het examen moet aanvangen, niemand aangemeld, 
dan wordt de zitting der commiaaie uitgesteld tot 
de volgende maand. De voorzitter geeft daarvan 
onmiddellijk kennis aan de leden der commissie 
en aan den Minister. 

6. De voorzitter en de leden der commiaaie 
genieten nit 's Rijke schatkist vacatiegelden tot 
een bedrag van acht gulden 1,er dag en ver(!oe
ding voor reis- eu verblijfkosten naar de twtlede 
klasse, volgens het Koninklijk besluit van 5 Ja
nuari 1884 (Staa fs~l,aà, n°. 4,). 

7. De regeling van het examen, dat wat het 
theoretisch gedeelte betreft, schriftelijk en monde
ling wordt afgenomen, geschiedt door den voor
zitter Het mondelinge eumen wordt in het 
openbaar gehouden. 

8. Door de commissie wordt examen af11enomen 
ter verkrijging van diploma's voor den raug van 
derden, tweeden en eersten stuurman voor de 
Groote Vaart en van stuurman voor de Kleine 
Vaart. 

In elk dezer rangen worden, ten aan1ien van 
de Groote Vaart, afzonderlijke diploma's voor de 
zeilvaart en voor de stoomvaart uitgereikt. 

Op het diploma van eersten stuurman voor de 
Groote Vaart en van stuurman voor de Kleine 
Vaart wordt aangeteekend, dat het · tevens be
schouwd wordt ala een bewijs van bekwaamheid 
als gezagvoerder in die vaart. 

Tot de Groote Vaart worut gerekend de vaan 

met schepen van meer dan 100 ton (van 2.83 M•); 
tot de Kleine Vaart, de vaart met schepen van 
niet meer dan 100 ton (van 2.83 M• .). 

9. Om tot het aJ!egiren van een examen te 
worden toegelaten, moet de candidaat overleggen : 

1 °. het bewijs, dat hij den leeftijd van 18 jaren 
heeft bereikt; 

2•. eene verklaring van een door den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid aangewezen 
deskundige , dat hij voldoende gezichtsscherpte en 
kleoreoooderscheidiogsvermogeo bezit. 

De regelen , waarnaar het onderzoek van dezen 
deekoodige plaats heeft en de eischeo, die daarbij 
worden geeteld , worden door dien Minister be
paald; 

3°. het bewijs: 
voor tkràm stU1W'f11a11 voor de Groote V aarl: 
bij de iel1Ïlllaart en bij de 1t1xnruu1art, dat hij 

gedurende ten minste één jaar buiten de Neder
Jandsche zeegaten heeft gevaren; 

voor t1Deeàe11 1tuurma11 voor de Groote V aarl: 
bij de zl1Ïlllaart, dat hij ged oren de ten minste 

twee jaren nla derde stuurman of in hoogeren 
rang buiten de Nederlandsche zeegat.en heeft dienst 
gedaan, of wel, dat hij den leeftijd van 20 jaren 
heeft bereikt en gedurende ten minste drie jaren 
bwten de N ederlaodsche zeegaten heeft gevaren; 

bij de 8UXJ1111Jaart, dat hij gedurende ten minste 
twee jaren als derde stuurman of in hoogeren 

· rang op buitengaats varende schepen heeft dienst 
gedaan. Dienst als vierde stuurman op een stoom• 
schip wordt in rekening gebracht ale derde stuor
maosdieost, mita de candidaat in het bezit was 
van een diploma voor den rang van derden stoor
man bij de Groote Stoomvaart; 

voor eerstl!fl 8t11urma11 voor de Groote . Vaart: 
bij de zl1Ïlllaart, dat hij gedurende ten mio1te 

twee jaren ale tweede- stuurman of in hoogeren 
rang buiten de Nederlaodsche zeegaten heeft dienst 
gedaan; 

bij de ,toomoaart, dat hij gedurende ten minste 
twee jaren ale tweede stuurman of in hoogeren 
rang op boitenga~ts varende schepen heeft dienst 
gedaan. Dienst ale derde stuurman op een stoom• 
schip dat geregeld vier stnurfü:den voert, wordt 
in rekening gobraoht als tweede stuurmansdieoat, 
mits de caodidaat in het bezit was van een diploma 
voor den rang van tweeden etuorman bij de 
Groote Stoomvaart; 

voor 1tuurma11 voor de Kleine Vaart: 
dat hij gedurende ten minste drie jaren buiten 

de N ederlaodsche zeegaten heelt gevaren. 



102 17 JUNI 1891. 

De eisch van het gedurende eenigen tijd dienst 
doen of varen buiten de Nederlandsche zeegaten 
wordt, ten aanzien van de Groote Vaart, aldua 

verstaan, dat de gestelde tijd ten minste voor de 
helft moet zijn doorgebracht op een zeilachip. 
wanneer een diploma voor de zeilvaart, ten minste 
voor de helft op een stoomschip, wanneer een 
diploma voor de stoomvaart wordt verlangd. 

Ter verkrijging van een bewijs voor derden 
atoorman voor de Groote Vaart bij de stoomvaart 
ia het echter onverschillig of de candidaat den 
geatelden tijd van een jaar op een zeil- dan wel 
op een sloomschi p heeft p:evaren. 

Als bewijzen worden aangenomen verklaringen, 
afgegeven door de ambtenaren, voor welke de 
aan- en afmonstering van den candidaat heeft 
plaats gehad , of zoodaniire andere be!cheiden ala 
door de commiBBie voldoende worden geoordeeld. 

10. De kennis , die gevorderd wordt bij de 
e:ramens voor de in art. 8 vermelde diploma's 
ia aangewezen in de programma's A en C, bij 
dit reglement gevoegd. 

Ia het examen, naar het oordeel der commissie, 
op voldoende wijze afgelegd, dan wordt door haar 
aan den candidaat een diploma uitgereikt. 

Aan de candidaten voor de Groote Vaart, die 
den wensch daartoe te kennen geven, worden de 
examens afp:enomeu volgens de proirramma's B, 
waarbij in het bijzonder wordt gelet op kennis 
der wetenschappelijke gronden. Indien zij het 
examen op voldoende wijze afleggen, wordt hun 
door de commissie een ap1cuu,.l diploma uitgereikt. 

De modellen dezer diploma's worden door den 

.Minister vastgesteld. 
Aan alle candidaten wordt tevens gelegenheid 

gegeven om bewijzen te leveren van hnnne kennis 
der Fransche, der Hoogduitse he en der Eugelache 
taal. 

Bij voldoenden uitslag wordt eene aanteekening 

op het diploma gesteld. 
Zij, die in het bezit zijn van een diploma 

voor de zeilvaart of voor de atoom vaart, en een 
examen wenschen af te leggen onderscheidenlijk 
voor de stoomvaart of voor de zeilvaart, worden 
alleen geë:i:amineerJ in de vakken die voor den 
betrokken rang uitsluitend in het programma 
voor de stoomvaart of in dat voor de zeilvaart 
zijn opgenomen. 

Zij, die in het examen voor de zeilvaart of 
de stoomvaart niet zijn p:eslaagd, kunnen in 
dezelfde 1itting geen examen afleggen in denzelfden 
.rang voor de stoomvaart of voor de zeilvaart. 

11 . De commissie beslist met meerderheid van 
stemmen. 

Inp:eval van staking beslist de voonitter. 
Afwijzing tengevolge van een onvolJoend° examen 

in het theoretische gedeelte , geschiedt voor den 
tijd van ten hoogste drie maanden , door de 

commissie te bepalen. 
Hij, die tengevolge van een onvoldoend examen 

in het praktische gedeelte is afgewezen, wordt 
niet tot een examen voor hetzelfde diploma of 
voor een diploma van hongeren rang toegelaten, 
dan na eene nieuwe 1eenis te hebben afgelegd 
van ten minste zee maanden, wat de Groote 
Vaart , van ten minste vier maanden, wat de 

Kleine Vaart betreft. De diploma's .d. en B 
worden voor de toepassing van dezen regel ala 

hetzelfde diploma aangemerkt. 
De nieuwe zeereis in de vierde zinsnede bedoeld, 

wordt niet gevorderd van hem, die ia afgewezen 
na een examen te hebben gedaan voor een <liploma 
voor de zeilvaart en een e:i:amen weoscht te doen 
voor een diploma voor de stoomvaart van gelijken 
rang, of omgekeerd. 

12. Voor het examen als derde stnurman voor 
de Groote Vaart wordt door den candidaat eeoe 
som van vijf gnlden betaald; voor dat als tweede 
stnnrman voor de Groote Vaart zeven gulden 
vijt\ig cents; voor dat als eerste stuurman voor 
de Groote Vaart tien golden; voor dat als stnnr
m an voor de Kleine Vaart vijf gn)Jen; voor een 
afzonderlijk af te leg~n aanvullingsexamen voor 
de zeil- of mor de atoom vaart drie golden; on

verschillig welke de uitslag zij • 
Deze betalingen geschieden v66r den aanvang 

van het examen. 
De opbrengst der examengelden wordt door den 

voorzitter der commiasie in 's Rijks schatkist ge-
1tort en de kosten van het e:i:amen worden op de 
Staatsbegrooting verevend. 

13. De commiEBie zendt v66r 31 December 
aan den Minister een beredeneerd verslag van de 
in het jaar, waarvoor z\j is benoemd, gebonden 
examens. 

14. Met afwijking van het bepaalde bij het 
Koninklijk bealnit van 22 }'ebrnari 1851 (Staaû-

6latJ n• 12), wordt aan den in art. 9 bedoelden 
geneeskundige, wanneer hij geene riJksbetrekkiog 
bekleedt waaraan bezoldiging ia verbonden, eene 
belooning toegekend ten bedrage van één gulden 
voor eiken onderzochten candidaat. 
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ÖOlffgang1óepalingen. 

Zij, die volgen& het Koninklijk besluit van 
5 Mei 1877 (Staat1ólatl, n°. , 98) een diploma 
voor eenten stnurman hebben verkregen, zonder 
daarbij bewijzen te hebben gegeven van hunne 
kennis omtrent het atoomwerktoig en het manoeo
vreeren met stoomschepen, worden, wanneer zij 
een examen voor eersten stnurmnn in de stoom
vaart wenschen af te l~ggen , alleen geëxamineerd 
in de vakken in progmmma À, voor derden 
stunrman onder n°. 9a en 18, voor tweeden 
stuurman onder n°. 126, 14a en 19 en voor 
eenten stunrman onder n°•. 11, 12 en 14. aan
gewezen. 

Voor de toelating tot het examen voor het 

GROOTE 

diploma voor tweeden of eersten stuurman voor 
de Groote Stoomvaart, wordt het diploma voor 
derden of tweeden stuurman voor de Groote Vaart, 
door eene gemeentelijke commissie v66r 1878 
afgegeven of volgens het bovengenoemd bealnit 
verkregen, gelijkgesteld met het diploma voor 
derden of tweeden stuurman voor de Groote Stoom
vaart in de ,revallen, waarin hel bezit van een 
der laatstgemelde diploma's volgens art. 9, 3° 
hierboven wordt gevorderd. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 17 Juni 
1891 (Staata6latl, n°. 106). 

Mij bekend, 

De Mitt. 11an flTater1taat, Ha,stl,el en Nij11erlu!ià, 

HAVELAAR. 

VAART. 
Programma. A. 

EXAMEN VOOR DERDEN STUURMAN. 

Groote stoomvaart. 
1. Als zeilvaart. 

2. 

3 

4. • 

Groote 111eilvaart. 

1. De canditaat moet eene leesbare hand schrij• 
ven en zijne gedachten zonder grove fouten io 
de Nederlandsche taal knnnen uitdrukken. 

2. Rekenkunde. 
a. vaardigheid in het oplossen van , raagstnkken 

met geheele en decimale getallen en gewone 
breuken; 

6. evenredi,rheden en bekendheid met hare voor-
naamste eigenschappen ; 

IJ. toepassing van het metrieke stelsel; 
d. tweedemachtaworteltrekking. 
S. Stelkunde. 
a. kennis van het stelknndig teekenschrift; 
6. herleiding van sommen, venchillen, produc

ten en quotiënten van geheele vormen; 
IJ. toepassing van de eigenschappen der verge

lijkingen van den eersten graad met een onbe
kende en vaardigheid in het oplossen daarvan. 

tl,. vaardigheid in het oplossen van eenvondige 
vraagstukken door middel van logarithmen. 

4,, Meetkunde. 
a, kennis van lijnen, hoeken,!overstaande hoe

ken, hoeken ontstaan door de snijding van twee 
evenwijdige lijnen door een derde, eigenschappen 
van de loodlijn ; 

6. vel'l!chillende soorten van driehoeken en hunne 
voornaamste eigenschappen , de gelijk- en gelijk
vormigheid der driehoeken , de gelijkvormigheid 
der driehoeken , verschillende parallelogrammen en 
tmpeziums en bonne voornaamste eigenschappen; 
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ó. Als zeilvaart. 

6. • 

7. • 

8. • 

9. Schip en tuig. 
a. naam en plaats van de samenstellende deelen 

van het ijzeren stoomschip ; 
I>. kennis van het staand en loopend tnig, rond

houten, zeilen , ankers en kettingen voor het 
ijzeren stoomschip. 

10. Als zeilvaart. 

c. ·de cirkel, lijnen in en aan den cirkel , het 
meten nn hoeken door cirkelbogen, de beteekenis 
van het getal 1r; 

tl. berekeningen, die binnen deze grenzen vallen; 
"· berekeningen van inbonden van eenvoudige 

vlakke figuren en lichamen voor zoover zij aan 
boord te pan komen. 

ó. Goniometrie. 
De goniometrische lijnen en de betrekking tus

schen de lijnen van eenzelfden hoek. 
6. Platte en bol vormige trigonometrie: vaardig

heid in het berekenen der verschillende gevallen 
der rechte en scheve , platte en boldriehoeken, 
welke in de zeevaartkunde gebruikt worden. 

7. Zeevaartkunde. 
a. kennis van cirkels en bogen op aarde en 

aan den hemel ; 
ll. kennis van de log en van het kompas ; 
c. kennis van de inrichting en het gebruik der 

zeekaarten ; 
tl. verbeteren van koersen voor variatie en 

deviatie ; 
e. koen• en verheidsrekeniog, stroomkaveling 

en peilingen ; 
/. dagelijksche en jaarlijksche beweging van de 

aarde; 
g. middelbare en ware tijd en tijd verheffing; 
A. gebruik van den zeemansalmanak, (zonsop

gaven); 
i. het berekenen der breedte door middaghoogte, 

door hoogte dicht bij den middag en door twee 
zonshoogten met verzeiling; 

k. het berekenen der tijdmeterlengte door zons
uurwerk ; 

l. het berekenen der miswijzing van het kom
pas door zonsazimuth en amplitido ; 

m. kennis van het aextantbepaling en toepaa
aing van indexcorrectie, aflezen van hoeken; 

n. gebruik van den zeebarometer en thermo-
meter. 

8. Aardrijkskunde. 
a. ligging der voomaamate haven•; 

ll. kennis van de voornaamste vuren en banken 
in de Noordzee en het Engelsche kanaal. 

9. Schip en tuig. 
a. naam en plaats van de samenstellende deelen 

van het houten en ijzeren zeilschip; 
I>. kennis van het staand eu loopend tuig, rond

houten, zeilen , ankers en kettingen. 

10. Kennis van de voornaamste eischen bij 
garneeren, stuwen en beladen. 



17 JUNI 1891. 105 

ll. Als zeilvaart. 

12. Manoeuvres. 
a. het zetten, bergen en verwiBSelen van zeilen 

bij een stoomschip; 
6. het volgen van rechte koersen, het wenden 

en bijdraaien van zeilschepen; 
11. manoenvreeren met een stoomschip bij gewoon 

weer; 
d. als zeil vaart. 
B. 

/ .. 
13. • • 

14. " 

16 . .. 

16. • 

17. • 

18. Stoomwerktuigkunde. 
a. eigenschappen van den stoom ; 
6. benaming en bestemming der verschillende 

deelen van de scheepsmachine en den hoogendrnk 
scheepsstoomketel. 

11. Kennis van het looden, de maten en het 
merken der lijnen 

12. Manoeuvres. 
a. het zetten, bergen en verwiBSelen van zeilen; 

6. het volgen van rechte koersen en bijdraaien; 

11. het wenden en halzen bij gewoon weer; 

d. het uitbrengen van werpen; 
e. kennis en gebruik der redmiddelen; 
f. behandeling van een boot in de branding. 
13. Kennis der wettelijke bepalingen op het 

voeren van seinen en seinlichten en der mist
seinen , zoowel op zee als ten anker liggende , 
der bepalingen op het uitwijken van zeil- en stoom
schepen en toepassing dier bepalingen in ver
schillende gevallen rnn ontmoetingen. 

14. Kennis en gebruik van het Internationaal 
seinboek. 

16. Kennis van de voornaamste bepalingen om
trent de hnishonding en tocht op koopvaardij
schepen en de monsterrol. 

16. Kennis omtrent de verantwoording van 
scheepsprovisiën. 

17. (Facultatief). Kennis der Engelsohe, 
Fransche en Duitsche talen, bestaande in het 
lezen dier talen en het zonder grove fonten ver
talen van eenig onderwerp nit die taal in het 
N ederlandsch. 

EXAMEN VOOR TWEEDEN STUURMAN. 

Groote 1toom11aart. 

1. Als zeilvaart. 

2. • 

3. • 

4. • 

6. 

Groote 1:Bil11aart. 

1. Al hetgeen vereischt wordt voor een derden 
stonrman A. 

2. Kennis der maansbaan en der planeten en 
vaste sterren, die bij plaatsbepaling op zee in 
aanmerking komen. 

3. De zeemansalmanak (maans- , planeets- en 
stenopgaven). 

4. Het berekenen der breedte door: 
a. maans-, planeets- en stershoogten in den 

meridiaan; 
6. poolstersboogten. 
6. Bepaling van den stand en gang eens 

tijdmeters: 
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6. Als zeil vaart. 
7. • 

8. • 

9. 
10. 
11. • 

12. a. Het op• en aftnigeo van stoomschepen 
en de toebereidselen tot- en het overnemen 
van zware lasten op stoomschepen ; 

6. kennis der brandbl11SChmiddelea, der ver
deeling in waterdichte afdeelingen en der lens
inrichtingen op stoomschepen en het gebruik hier
van in verschillende omstandi,rheden. 

13. Als zeil vaart. 
14. Manoeuvres. 
a. manoenvreeren met een stoomschip onder 

alle omstandigheden ; 
6. het ten anker komen en onder stoom gaan, 

klaar anker honden, tuien en onttnien. 

16. Als zeilvaart. 

16. • 

17. • 

18. " 

19. Stoomwerktoigkunde. 
a. beschrijving van eene compound-machine; 
6. voorzorgen bij stoom opstoken, aanzetten en 

stoppen der machine; 
c. kennis om zich te overtuigen van de goede 

werking van ketel en machine ; 
tl. kennis van stoomlieren en andere in gebruik 

zijnde kleinere werktuigen op stoomschepen. 

a. door tijdseinen ; 
6. door zonshoogte en peiling. 
6. Het berekenen van tijd van hoogwater 
7. a AziIQnthbepaling door pool- en equator-

sterren en gebrnik van azimnthtafels; 
6. het berekenen van astronomische peiling. 
8. Bepaling van de afwijkingen van een kompas: 
a. door wederkeerige peilingen; 
6, door peiling van een ver verwijderd voor• 

werp. 
9. Kaartpassen en bestek afzetten. 

10. Vervoer van tijdmeters en barometers. 
ll. Kennis van heerschende winden en zee

stroomingen. 
12. Het op- en aftuigen en de toebereidselen 

tot- en het overnemen van zware lasten. 

18. Kennis van p;arneeren, stuwen en beladen. 
14. Manoeuvres. 
a. manoenvreeren met een zeilschip onder alle 

omstandigheden ; 
6. het ten anker komen en onder zeil gaan, 

klaar anker honden, tuien en onttuien en ket
tingslippen; 

c. het uitbrengen van ankers. 
16. Kennis van het houden van een haven- en 

zeejoumaal. 
16. Kennis van de wettelijke bepalingen, die 

betrekking hebben op de rechten en verplil)h• 
tingen van scheepsofficieren en schepelingen. 

17. Kennis der Engelsche t)lal, iD zoover zij 
noodig is voor het gebruik van de EngelBche zee
kaarten en den Nautical Almanach. 

18. (Facultatief.) Kennis der Engelsche, Fransche 
en Dnitsche talen, bestaande in: 

a. het vertalen van een eenvoudig stuk, bij 
voorkeur op het vak betrekking hebbende, van 
die talen in het Nederlandsch; 

6. het zonder grove fonten stellen van een 
brief in die taal over een eenvoudig in het zee
manavak voorkomend onderwerp, waarvan de 
hoofdpunten zullen worden opgegeven; 

c. het zich verstaan baar uitdrukken in die taal. 
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EXAMEN VOOR EERSTEN STUURMAN. 

Groote 1t0011W«art. 
l. Als zeilvaart. 

2. • 

3. " 
4,. • 

5. ,, ,, 

6. • 

7. • 
8. • 

9. • 

10. • 

ll. a. Het dokken van stoomschepen, de hierbij 
te nemen voorzorgen en op welke zaken, in het 
dok zijnde, bijzonder moet _ worden gelet; 

6. het onderhoud van ijzeren stoomschepen; 
c. het verwisselen van de schroef. 
12. Het beladen van een stoomschip met het 

oog op veilig varen en kennis van het gebruik 
der schaal van waterverplaatsing. 

13. Als zeilvaart. 

14. Behandeling van een stoomschip bij schade 
aan romp of machines, het maken van nood
roeren en vlotten, het slepen en gesleept worden. 

15. Als zeilvaart 16. 
16. • 17. 

17. • 18. 

18. • 19. 

Groote zeilvaart. 
1. Al hetgeen vereischt wordt voor een twee-

den stuurman À. 

2. Het groot cirkelzeilen. 
3. Het vinden der lengte door maansafstanden. 
4,. Het · vinden van de standplaats van een 

schip door de Snmner's methode. 
IS. Bepalinit van den stand en gang eens 

tijdmeters door zonshoogten op den artificieelen 
horizon. 

6. Bekendheid met de veranderlijkheid der 
afwijkingen van de kompassen aan boord_bij koers
en bij plaatsverandering. 

7. Regelen om orkanen te ontwijken. 
8. De ronten in de verschillende jaargetijden 

tnsschen de voornaamste zeehavens. 
9. Landverkenningen en gevaarlijke banken in 

Noordzee en Kanaal, alsmede het aandoen der 
voornaamste N ederlandsche zeegaten. 

10. Het kappen en gereed maken van nieuw 
tuig en het inzetten van masten. 

ll. a. Het dokken, kielen en op de deephelling 
halen en hierbij te nemen voorzorgen; 

6. het_ onderhoud van ijzeren zeilschepen. 

12. Het beladen van een schip met het oog 
op veilig varen. 

13. Het opmeten van belaadbare rnimten en 
van maatgoederen , en het berekenen van den 
inhoud ter bepaling van het aantal tonnen of 
lasten. 

14,. Drijven op een rivier of op een stroomend 
water. 

15. Behandelen van het schip bij schade aan 
tuig en romp, alsmede het maken van nood
maaten, noodroeren en vlotten. 

16. Voorzorgen bij het stranden. 
17. Rechten en verplichtingen van gezagvoerders, 

officieren en equipage volgens het Wetboek van 
Koophandel. 

18. Kennis van bevrachtingen, chertepartijen, 
cognossementen, man;festen, averijen, bodemerijen, 
assurantiën en wiBBel1. 

19. Kennis van: 
a. de administratie der lading; 
l,. de verantwoording van iuventaris; 
c. de administratie der scheepsontvangsten en 
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uitgaven, rekening-courant en gageboek der equi
page. 

J 9. Als zeilvaart 20. 20. (Facultatief.) Kennis der Engeische, Fransche 
en Duiteche talen, als voor tweeden stnorman. 

Behoort bij het Kouinklijk besluit van 17 Joni 1891 (StaaûlJl,ad n°. 106). 
Mij bekend, 

T>t MiflÏlter va" HTaterataat , Ha"rJel e" NijverkMd, (.get.) HAVEL.u.a. 

G R O O TE VAART. 
P ro g ra mm a B (V rij w illig e x a m en). 

EXAMEN VOOR DERDEN STUURMAN. 

Groote 1toomvaart. 

l. Als zeilvaart. 

Groote zeilvaart. 

l. De candidaat moet eene leeabare hRnd 
schrijven, en zijne gedachten zonder grove fouten 
in de Nederlandsche taal kunnen uitdrukken. 

2. • 

8. ,, 

4.. • 

ll. • 
6. • 

7. • 

2. Rekenkunde : de beginselen tot en met de 
leer der evenredigheden. 

8. Stelkunde: de beginselen tot en met de ver
gelijkingen van den eersten graad met één on
bekende en kennis van de eigenschappen der 
logarithmen. 

4.. Meetkunde : de begin~eleo tot en met de 
inhouden der vlakke lignren, alsmede de voor
naamste eigenschappen van den bol, voor zoover 
de keunis daarvan onmisbaar is voor een goed 
begrip der zeevaartkunde en de lichaamsmeting. 

ll. De goniometrie. 
6. Platte en bolvormige trigonometrie: vaar

digheid in het berekenen der verschillende ge
vallen der rechte en scheve, platte en boldriehoeken, 
welke in de zeevaartkunde gebruikt worden. 

7. Zeevaartkunde. 
a. kennia van de cirkels en bogen op aarde en 

aan den hemel; 
lJ. kennis van de log en van het kompas; 
e. kennis van de inrichting en het gebruik der 

zeekaarten ; 
d. verbeteren van koersen voor varialie en 

deviatie; 
11. koers- en verheidarekeaing, stroomkaveling en 

peilingen; 
f. groot cirkel zeilen; 
g. sterrekande , omvattende de kennis der voor

naamste vaste sterren, van het zonnestelael in het 
algemeen, van de aarde met hare dagellj ksche en 
jaarlijksche beweging, van waren en middelbaren 
tijd, van de maan en hare schij ngestalten en haar 
invloed op het water; 

1,. kennis en gebruik van den zeemansalmanak ; 
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8. Als zeilvaart. 

9. • 

10. • 

11. Schip en tuig. 
a. naam eu plaats van de samenstellende deelen 

van het ijzeren stoomschip; 
6. kennis van het staand en loopend tuig, 

rondhonten , zeilen, ankers en kettinl{lln voor het 
ijzeren stoomschip. 

12. Als zeilvaart. 

13. • 

H,. Manoeuvres. 
a. als zeilvaart; 

i. kennis en gebruik van het sextant, den arti
ficieelen horizon en tijdmeter; 

1-. hoogteverbetering van hemellichamen en her
leiding eener hoo!(te tot een ander zenith; 

l. tijdsbepaling door zona-, maans- en atersuor• 
hoeken, door correspondeerende hoogten en de 
methode van Litthrow; 

m. breedtebepaling door zoos-, mnans- en sten
hoogte in den meridiaan, door zonshoogte dicht 
bij den meridiaan , door de poolster, door twee 
zonshoogten, met verzeiling en door hoogten van 
twee hemellichamen; 

" · bepaling van den stand en gang eens tijds• 
meters door tijdseinen, door tijdsbepalingen en 
door zonshoogten en peiling; 

o. lengtebepalinit door tijdmeters en maansaf
standen; 

p. Snmner's methode; 
'l· miswijzing der komp1LS11en, omvattende de 

bepaling hiervan door azimnth, amplitudo en 
astronomische peiling; 

r. water@etijden; 
,. nitcijfereo van vraagstokken, op het voren• 

staande betrekking hebbende. 
8. Aardrijksknnde. 
a. kennis van Nederland en zijne koloniën, be

nevens eenige kennis van de verschillende staten der 
wereld, in het bijzonder der kuststaten en hav~na;. 

6. kennis der voornaamste vuren en banken in 
de Noordzee en het Kanaal. 

9. Natuurkundige aardrijksbeschrijving in be
trekking tot de verschijnselen in den dampkring
en op den oceaan. 

10. Meteorologie. 
a. algemeene beginselen der natunrkunde, voor 

zoo,·er zij voor het goed begrip der meteorolOKie
noodzakelijk zijn; 

6. kennis der meteorologische instrumenten die 
aan boord worden gebruikt. 

11. Schip en tnig. 
a. naam en plaats van de samenstellende deelen 

van het houten, ijzeren en composite zeilschip; 
6. kennis van het staand en loopend tuig• 

rondhouten, zeilen, ankers eo kettingen. 

12. Kennis der voornaamste eiechen bij gar
neeren, stuwen en beladen. 

IS. Kennis van het looden, de maten en het 
merken der lijnen. 

14.. Manoeuvres. 
a. kennis van de werking van den wind op de 

zeilen en hierdoor op den romp van een schip;. 
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6. de weriing van het water en 4en stroom op 
den romp en op het roer bij zeil- en stoomschepen; 

c. het zetten, bergen en •enrisaelen van zeilen 
bij een stoomschip; 

d. het volgen van rechte koersen, het wenden 
~n bijdruaien van zeilschepen; 

e. manoenvreeren met een stoomschip bij ge• 
woon weer; 

/. ale zeil vaart ; 
g . • 

A. • 
15. Ale zeil vaart. 

16. • 

17. 

18. • 

19. 

20. Stoomwerktuigkunde. 

a. kennis van koppels, ontbinding en samen• 
.11telling van krachten en hefboomen, voor zoover 

die noodig is tot een goed begrip van de werking 
eener machine; 

6 •. eigenschappen van den atoom ; 
c. benaming en bestemming der verschillende 

-0.eelen van de scheepsmMlhine en hoogendrnk 
Jicheepsstoomketel. 

6. de werking van het water en den stroom 
op den romp en op het roer bij zeilschepen; 

c. het zetten, bergen en verwisselen van zeilen ; 

à. het volgen van rechte koersen en bijdraaien ; 

11. het wenden en halzen bij gewoon weer ; 

/. het uitbrengen van werpen ; 
g. kennis en gebraik der redmiddelen; 
A. behandeling van een boot in de brandi11g. 
16. Kennis der wettelijke bepalingen op het 

voeren van seinen en seinlichten en der miet• 
seinen, zoowel op zee als tea anker liggende , 
der bepalingen op het nitwijken van zeil• en 
stoomschepen en toepassing dier bepalingen in 
verschillende gevallen van ontmoetingen. 

16. Kennis en gebrnik van het Internationaal 
seinboek. 

17. Kennis van de voornaamste bepalingen om• 
trent de hnishonding en tncht op koopvaardij• 
schepen en de monsterrol. 

18. Kennis omtrent de verantwoording van 
scheepsprovisiiin. 

Hl. Kennis der Engelsche taal, bestaande in 
het lezen dier taal en het zonder grove fouten 
vertalen van eenig onderwerp nit het Engelsch 

in het Nederlandsch. 
(Facnltatief.) Kennis der Fransche en Dnitsche 

talen als boven. 

EXAMEN VOOR TWEEDEN STUURMAN. 

Groote 1ÛJOt/Waart. 

1. Als zeil vaart. 

2. , 

3. , 
4. , 
5 .• 

Groote 1111ÜPaarl. 

1. Al het.geen vereischt wordt voor een derden 
stnnrman B. 

2. Kennis van den invloed van het scheepsijzer 
op de kompassen. 

3. KaartpaBBen en bestek afzetten. 
4. Vervoer van tijdmeters en landmeters. 

6. Houden van tijdmeters•, kompas• en meteoro• 
logisch jou.maal. 
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6. Als zeilvaart. 

7. a. Het op- en aftnigen van stoomschepen en 
de toebereidselen tot en het overnemen van zware 
lasten op stoomschepen; 

/J. kennis der brandbluschmiddelen, der ver
deeling in waterdichte afdeelingen, der lensinrich
tingen op stoomschepen, en het gebruik hiervan 
in verschillende omstandigheden. 

8. Zeilvaart. 
9. Manoeuvres. 

a. manoeuvreeren met een stoomschip onder 
alle omstandigheden ; 

/J. het ten anker komen en onder stoom gaan, 
klaar anker honden, tuien en onttnien. 

10. Als zeilvaart. 

ll. • 

12. • 

18. Stoomwerktuigkunde. 
a. beschrijving van eene compoundmachine; 
/J. voorzorgen bij stoom opstoken, aanzetten en 

stoppen der machine; 
c. kennis om zich te overtuigen van de goede 

werking van ketel en machine; 
,J,, kennis van stoomlieren en andere in gebruik 

zijnde kleinere werktuigen op stoomschepen; 
e. een goed begrip van de werking der schroef; 
/. berekenen van slip; 
g. gebrnik van den indicateur en berekenen van 

diagrammen. 

6. Kennis van heerschende winden en zeestroo
mingen. 

7. Het op- en aftnigen en de t oebereidselen 
tot en het overnemen van zware Jasten. 

8. Kennis van garneeren, stuwen en beladen. 
9. Manoeuvres. 
a. manoeuvreeren met een zeilschip onder alle 

omstandigheden; 
/J. het ten anker komen en onder zeil gaan, 

klaar anker houden, tnien en onttnien en ketting
slippen; 

c. het uitbrengen van ankers. 
10. Ke~nis van het honden van een haven- en 

zeejouroaal. 
1 J. Kennis van de wettelijke bepalingen die 

betrekking hebben op de rechten en verplich
tingen van scheepsofficieren en schepelingen. 

12. Kennis der Engelsche taal, bestaande in: 
a. het vertalen van een eenvondig stnk, bij 

voorkeur op het vak betrekking hebbende, van 
die taal in het N ederlandsch ; 

/J. het zonder grove fouten stellen van een brief 
in die taal over een eenvoudig in het zeemansvak 
voorkomend onderwerp, waarvan de hoofdpnnten 
znllen worden opgegeven; 

c. het zich verstaanbaar nitdrnkken in die taal. 
(Facnltatief). Kennis der Fransche en Dnitsche 

. talen als boven. 

EXAMEN VOOR EERSTEN STUURMAN. 

Groote atoomuaart. 

1. Als zeilvaart 

2. • 

Groote uiloaart. 

1. Al hetgeen vereischt wordt voor een twee
den stnonnan B. 

2. Regelen om orkanen te ontwijken. 
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3. Ale zeilvaart. 

6. • 

6. a. Het dokken van stoomschepen, de hierbij 
te nemen voorzorgen , en op welke zaken, in het 
dok zijnde, bijzonder moet worden gelet ; 

IJ. het onderhoud van ijzeren stoomschepen ; 
c. het verwisselen van de schroef. 
7. Beladen van een stoomschip met het oog op 

veilig varen en kennis van het gebruik der schll81 
van waterverplaatsing. 

8. Als zeilvaart. 

9. Kennis van de te nemen maatregelen bij 
schade aan den romp van een stoomschip of aan 

de machines, het maken van noodroeren en vlotten, 
het slepen en gesleept worden. 

l 0. Als zeilvaart l L 

11. • 12. 

12. 

18. 14,. 

14.. • 16. 

3. De ronten in de verschillende jaargetijden · 
tusschen de voornaamste zeehaven,. 

4,. Land verkenningen en gevaarlijke banken in 

Noordzee en Kanaal, alsmede het aandoen der 
voornaamste Nederlandsche zeegaten. 

5. Het kappen en gereedmaken van nieuw tuig 
en het inzetten van masten. 

6. a. Het dokken, kielen en het op sleephelling 
halen, en hierbij te nemen voorzorgen ; 

IJ. het onderhoud van ijzeren zeilschepen. 

7. Het beladen van een schip met het oog op 
veilig varen. 

8. Het opmeten van belaadbare rnimte, van 
maatsoederen en het berekenen van den inbond 
ter bepaling van het aantal tonnen of lasten. 

9. Drijven op eene rivier of in stroom6nd 

water. · 
10. Behandelen van hel schip bij schade aan 

tuig en romp, alsmede het maken van nood
masten, noodroeren en vlotten. 

11. Voorzorgen bij het stranden. 
12. Rechten en verplichtingen van gezagvoer

ders, officieren en equipage, volgens het Wetboek 

van Koophandel. 
13. Kennis van bevrachtingen, chertepartijen, 

cognossementen, manifesten, averijen, bodemerijen, 

assuranti~n en wissels. 
14.. Kennis van : 
a. de administratie der lading ; 
IJ. de verantwoording van inventaris; 
c. de administratie der scheepsontvan~ten en 

nitgaven, rekening-conrant en gage boek der eqni

page. 
15. Kennis der Engelsche tll8l als voor tweeden 

stnnrman B. 
(Facoltatief.) Kennis der Fransche en Duitsche 

talen als voor tweeden stuurman B. 

Behoort bij het Koninklijk beslnit van 17 Juni 1891 (StaatsfJlaà n•. 106). 

Mij bekend, 
De Mittüter vatt Waterstaat, Hattdel m Nijverl,eitl., (gel.) HA.VELAAR. 

KLEINE VA.ART. 
Pro gramm a. C. 

EXAMEN VOOR STUURMAN. 

1. De candidaat moet eene leesbare hand kannen 

schrijven en zijne gedachten zonder grove fouten 
' in de Nederlandsche taal nitdrnkken. 

2. Rekenkunde. De vier hoofdbewerkingen met 
gewone en tiendeelige brenken, de regel van 

drieën en de toepassing van het metrieke stelsel. 

3. Meetkunde. Eenvondig begrip van meet

knnstige lijnen, hoeke11 e!1 driehoeken, zoomede 
van den cirkel en den bol. 

4.. Zeevaartkunde. 
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a. begrip van aardrijkskundige breedte en lengte ; 
/J. bestek met koppelkoers ; 
c. gebruik van zeekaarten ; plaatsbepaling in de 

kaart door peiling en afstand, koers en verheid , 
breedte en lengte, zoom ede door loodingen; 

d. gebruik van kompas, octant, barometer en 
thermometer ; 

e. gebruik 
opgaven); 

van den zeemansalmanak (zoos-

f. breedtebepaling door zonsmeridiaanshoogte; 
g. het berekenen van den tijd van hoogwater. 
6. Naam en plaats van de vers~hillende deel en 

van schip en tuig, van ar.hepen van niet meer 
dan 100 ton. 

6. Kennis van garneeren en stuwen. 
7. Kennis van het looden en loggen, de maten 

en de merken der lijnen. 
8. Het manoeovreeren onder alle omstandig

heden met een schip van niet meer dan 100 ton. 
9. Kennis der wettelijke bepalin11;en op het 

voeren van seinen en seinlichten; der mistseinen, 
zoowel op zee als ten anker liggende; der be
palingen op het uitwijken van zeil- en stoom• 
achepen, en de toepassing dier bepalingen ia 
verschillende gevallen van ontmoetingen. 

10. Kennis der noodseinen en het gebrnik van 
de redmiddelen. 

11. Kennis van het gebruik van het Inter
nationaal seinboek. 

12. Kennis van het honden van een haven• . 
en zeejournaal. 

13. Bekendheid met de voornaamste vuren en 
banken in de Noordzee en het Kanaal. 

14,. Het aandoen der voornaamste Neder
landsohe zeegaten. 

Behoort bij het Koninklijk beslnit van 17 Juni 
1891 (Staatlol,ad n•. 106). 

Mij bekend, 

De Min. 11an Water8taat, Handel en Nijoerneid, 
v;et.) IIAnL.u.x. 

20 Jmti 1891. WET, tot wijziging en aanvnlling 
van het evr,te hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1890. S. 107. 

Bij deze wet wordt: 
a • .J:rt. 1 verminderd met/ 62,465.76•; 
/J. Tussehen artt. 1/Ju en 2 ingelascht: 
.Art. 1 tvr. Inkomen van de Koningin. 
Dit artikel wordt uitgetrokken op een bedrag 

van/ 62,466.76 •. 

1891. 

20 Juni 1891. Wrr, tot verhooging van het 
eerlte hoofdstuk der Staatebegrooting voor 
het dienstjaar 1891. S. 108. 

Bij deze wet wordt: A.rt. l (Inkomen van de 
Koningin), thans uitgetrokken voor memorie, vast
gesteld op f 600,000; en het totaal van dit 
hoofdstuk gebracht op / 800,000. 

20 Juni 18111. WET, tot aanvulling en verhoo
ging van het zet1màe hoofdstuk B der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1891. S.109. 

Bij deze wet wordt na invoeging van een 
art. 82/Ju ail f 33,887.74, het totaal der 8ste 
Afd. van dit hoofdstuk gebracht op fl,649,078.24 
en het eindcijfer op f 23,936,293.82 • . 

20 Juni 1891. WET, tot goedkeuring der over
eenkomst betrekkelijk den onderhandschen 
verkoop van spoorweggrond onder Hatert 
aan de gemeente Nijmegen. S. 110. 

20 Juni 1891. WET, tot goedkeuring der over
eenkomst betrekkelijk den onderhandschen 
verkoop van spoorweggrond te Groningen aan 
K. HoEKZEJU. aldaar. S. 111. 

20 Juni 1891. WET, tot goedkeuring der over
eenkomst betrekkelijk den onderhandschen 
verkoop van een perceel heide, water en 
denoenbosrh onder de gemeente Oo8tvrlumt, 
aan J.C. VAN DEIi' HEUVl!lL te 'lïllNrg . s. 112. 

20 Juni 1891. WET, verklarende het "lgemeen 
nut der onteigening van eigendommen in de 
gemeente Zwolle, noodig voor de ver~rooting 
van de algemeene begraafplaats aldaar. S. 113. 

20 J11ni 1891. WET, tot het toestaan van 
kredieten ten laste der begrooting van Neder
landlcn-Indü voor 1891, ter voldoening van 

tot afgesloten dienstjaren behoorende onver• 
evende vorderingen. S. 114. 

Bij deze wet wordt tot voldoening van de 
vorderin!(en betreffende de begrootiugen van NBtler

landlcn-Indië over de jaren 1886, 1887 en 1888, 
op de bij de wet gevoegde drie staten vermeld en 
niet vóór de afsluiting der betrokken diensten 
verevend, opnieuw kredieten toegestaan tot een 
bedrag, voor zooveel de dienst van 1886 batreft 
van / 58.08, van 1887 van / 172.07•, van 
1888 van f 732.66•, te bestrijden uit de sommen 
voor onvoorziene uitgaven, toegestaan bij de onder
afdeelingen van het Ilde boofdstnk der begrooting 
van Netlerlandlcn:Indië voor 1891. 

8 
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20 Ju,,i 1891. WET, tot verhooging van het 
tnerde hoofdstuk der Staat&begrooting voor 
het dienstjaar 1890. S. 115. 

Bij deze wet wordt na nrhooging van eenige 
artikelen het totaal van de 8ste Afd. van dit 
hoofdstuk gebracht op / 710,944 en het eind
cijfer nader vastgesteld op f 5,806,353. 

20 Ju'Jli 1891. W.BT, tot nadere verlenging van 
den termijn, gedurende welken artikel 1 
van de wet van 6 Maart 1818 (Staatsól,ad, 
n•. 12) van kracht blijft. S. 116. 

Bijt. Hand. 2• Kamer 1890/91, n•. 169, l--4,. 
Hand. id. 1890/91, ólath. 1461. 
Hand. l• Kamer 1890/91, óladz. 345, 347. 
IN NAAll VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. • • • • • • doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is den laatstelijk bij de wet van 
17 Jnli 1890 (Staatsólad n•. 108) verlengden 
~rmijn, gedurende welken artikel 1 van de wet 
van 6 Maart 1818 (Staaûólatl n°. 12) van kracht 
blijft, alsnog te verlengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

:&mig artiiel. 

Wordt gelezen : 
In het eerste lid van art. 22 der wet van 

15 April 1886 (Staaûólad n°. 64), gewijzigd bij 
de wetten van 19 April 1886 (Staataólad n•. 92), 
van 4, Angnstos 1888 (Staaûól,ad, n•. 103), van 
28 .Augustus 1889 ( Staatsól,ad, n•. 112) en van 
17 J oli 1890 (Staaûól,ad, n•. 108), in plaats van 
.. 1891", wl892". 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven op het Loo, den 20aten Juni 1891. 

(get.) EMMA. 
De Minûter iian Justitie, 

(get.) Run VAK BEERENBROEK. 
(Uitgeg. 4 J11li l 891.) 

22 Juni 1891. WET, verklarende het algemeen 
not der onteigening van eigendommen in de 
gemeenten Doe,lnrrg, enz., noodig voor de 
verbetering van den Oude IJ11el en de 
.J.aatrang. S. 117. 

22 Juni 1891. WET, tot aanvulling en verhoo
ging van het riegende hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1891. S. 118. 

Bij deze wet wordt tnBBchen de artt. 122 en 
123 van dit hoofdstuk ingelascht het navolgende : 

.J.rt. 122ói,, Verbonwing van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken en daarmede in veP
band staande nitgaven f 50,000. 

Hierdoor wordt het totaal van de 2de Afd. 
en fi.et eindcijfer verhoogd met f 50,000. 

22 Juni 1891. · WET, houdende: 
l •. goedkeuring eener met de gemeente 

Haarlem gesloten overeenkomst betreffende 
ruiling van gebouwen aldaar; 

2•. verhooging van het negende hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienetjaar 1890 
s. 119. 

22 Juni 1891. WET, tot verhooging van de 
begrootiug van uitgaven ten behoeve van de 
voltooiing van het vestingstelsel, i!.ienat 1891. 
s. 120. 

22 Juni 1891. WET, tot verhooging van het 
acliûte hootdstnlt der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1891. S. Uil. 

Bij deze wet wordt na verhooging van eenige 
artikelen het totaal der 16de Afd. gebracht op 
f 1,447,650, en het totaal (Jer begrooting vast
gesteld op / 22,002,860. 

22 Juni 1891. WET, tot verlenging van den 
diensttijd voor de ingelijfden bij de militie 
te land der lichtingen van 1885 en van 
1886 en ;oor de ingelijfden bij de zeemilitie 
der lichting van 1887. S. 122. 

IK KA.All v AN H. M. WILHELMI NA , ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. • • • ••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

er buiten11:ewone omstandigheden bestaan , welke 
het Ons raadzaam doen achten , de ingelijfden 
bij de militie te land der lichting van 1886 tot 
langeren dan vijfjarigen dienst en de ingelijfden 
bij de zeemifüie der lichting van 1887 tot langeren 
dan vierjarigen dienst te verplichten , en tevens 
de ingelijfden bij de militie te land der lichting 
van 1885, van wie de diensttijd bereids bij de 
wet van 19 1nli 1890 (Staaûólad n•. 117) met 
één jaar is verlengd geworden, opnieuw tot langeren 
dienst te verplichten; 

Gezien art. 6 der wet van den l 9den Augna
tus 1861 (Staaüólad n°. 72), betrekkelijk de 
nationale militie; 

Zoo ie het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De diensttijd van de ingelijfden bij de 

militie te land der lichting van 1886 en van 
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de ingelijfden bij de zeemilitie van 1887 wordt 
met één jaar verlengd, en de diensttijd van de 
ingelijfden bij de militie te land der licbting 
van 1885 wordt opnieuw met één jaar verlentrJ., 
een en ander ten ware de omstandigheden in
middels Ons raadzaam mochten doen oordeelen 
hnn het ontslag vroeger te verleenen. 

2. Op de ingelijfden bij de militie te l11nd , 
in art. 1 bedoeld, zijn art. 125 en de tweede 
zinsnede van art. 129 der wet van den lilden Au
gustus 186~ (Staatablad n°. 72), betrekkelijk >de 
nationale militie, niet van toepassing. Ingeval 
zij als plaatsvervanger of nummerverwisselaar zijn , 
ingelijfd en overeenkomstig art. 9 van laatst
genoemde wet eene verbintenis tot vrijwilligen 
dienst hebben aangegaan, is bovendien art. 51 , 
6°., dier wet op hen niet van toepaasing. 

De ingelijfden bij de militie, in art. 1 bedoeld, 
knnnen - behoudens in de gevallen genoemd 
bij art. 137 en art. 144, van evenvermelde wet -
alleen dan in werkelijkeo dienst worden geroepen, 
wanneer de militie in haar geheel door Ons 
bnitengewoon onder de wapenen geroepen wordt. 

3. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gege'fen op het Loo, den 22sten Juni 18111. 

(!Jet.) E M M A. 
De Miniater van Oorlog, (get.) J . W. BEBGANSIUB. 

De Minister van Marine, (!Jet.) Kaurs. 
De Minister van Binnenland8clte ZaJ:en, 

(!Jet.) DE SAV0RN!N LomuN. 
(Uitgeg. 8 Juli 181ll.) 

22 Juni 1891. Wn, tot wijziging en verhoo
ginp; van het vierde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 18111. S. 123. 

Bij deze wet wordt na aanvulling van een arti
kel met/11300, het totaal der 6de Afd. nader vastge
steld op f 926,27 I, en het eindcijfer op/ 5,266,264,. 

22 Juni 1891. WET, tot verhooging van het 
tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1890. S. 124. 

Bij deze wordt na verhooging van een artikel 
met f 4,760, het totaal der 4de Afd. van dit 
hoofdstuk gebracht op f 20,160 en het eindcijfer 
op f 645,554. 

22 J,ini 181ll. WET, betreffende de wettelijk 
vast.gestelde formulieren, ambtstitels en ofli
cieele benamingen in verband met het overgaan 
van de Kroon op eene Koningin. S. 125. 

Bijl. Hanrl. 2• Kamer l81l0/lll, n•. 150, 1-11. 
Hand. irl. 181l0/91, bladz. 1481-1488, 14111-

1493. 
Hand. l• Kdmer 181l0/lll, bladz. 348, 351-353, 
IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA ENZ. 
W1.1 EMMA, ENZ .••••• . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

eene voorziening bij de wet noodig is met be
trekking tot de wettelijk vastgestelde formulieren, 
ambtstitels en oflicieele benamingen in verband 
met het overgaan van de Kroon op eene Koningin; 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State enz. 
Art. 1. Zoolang eene Koningin de Kroon draagt, 

wordt b{i het gebruik van alle wettelijk vast
gestelde formulieren, ambtstitels en oflicieele be
namingen, waarin het woord • Koning" voorkomt, 
in plaats daarvan het woord • Koningin" gebezigd, 
met inachtneming van de daardoor noodzakelijk 
wordende taalkundige veranderingen. 

2. Voor de rechtsgeldigheid van de toepassing 
sedert den overgang van de Kroon op HARE 
MAJESTEIT WILHELMINA aan wettelijk vast
gestelde voorschriften betreffecde formulieren, 
ambtstitels en oflicieele benamingen gegeven, 
maakt het geen onderscheid of daarbij het woord 
•Koning" dan wel het woord •Koningin" met 
inachtneming van de daardoor noodzakelijk ge
worden taalkundige veranderingen, gebezigd is. 

3, Deze wet is ook verbindend voor de kolo-
niën en bezittingen in andere werelddeelen. 

Zij treedt in werking op den lsten September 18111. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven op het Loo, den 22sten J nni 1891. 

(!Jet.) . E MM A. 
De Min. van Buiten!, Zaken, (!Jet.) HARTSEN. 

De Min. van Juatitie, 
(!Jet.) Ru1.1s VAN Bl!KBENBROEK. 

De Min.iater van Binnenlantl8clte Zaken, 
(!Jet.) DR SA V0RNIN LOHlU.N. 

De Minititer V(Jn Marine, (!Jet.) KRUYS. 
D11 Miniater van Financiën, 

(!Jet.) GODIN DE BEAUl!'ORT. 
De MitJ. van Oorlog, (!Jet.) J. W. BERGANSIUS. 
De Min. van T/Taterataat, Handel en Nijverheid, 

(!Jet.) HA VELAAR: 
De Minititer van Koloniën, (!Jet.) MACKAY. 

(Uitgeg. 8 J11li 18111.) 

22 Juni 181ll. BESLUIT, betreffende eerbewij
zin~n bij verjaardagen, enz. van Hare Majes• 
teit de Koningin en van de leden van het 
Koninklijk Huis. 

s• 
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IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1.r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Oorlog 
van Il Jnni 18111, Kabinet, La. T••; 

Ge?.ien het nader rapport van g~ooemden Mi
nister van 20 Juni 1891 , Kabinet, La. · A 15 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Á. In te trekken : 
het -Reglmimt op het vieren der gebÓortetlagen 

•11an de leden van de Ko,cin/i;lijke Familie en der 
,belangrijke Staat1-gtbeurtenil1en", vastgesteld bij 
het Koninklijk besluit van 16 Augustus 1815 , 

n•. 80 , zoOfl!s het ie gewijzigd en aang uld bij 
de Koninklijke besluiten van 6 Juli 1818 ,'n•. 30, 
van 14, Juli 1818, n•. 61 en van 4o April 1819 
La. P• ; alsmede het Koninklijk besluit van 3 Sep
tember 1883 (Staatlblad n°. 134,); 

B. Te bepalen : 
Art. 1. In alle vestingen , forten of plaatsen 

waar zich een garnizoen van de landmacht be
vindt , wordt op den verjaardag van Hare Majes
teit de Koningin en op de verjaardagen der leden 
van het Koninkltjk Hnie, groote parade gebonden. 

Tot het doen houden van parade tot viering 
of herdenkinp: van belangrijke plechtigheden of 
Staats-gebeurtenissen, zullen telkenmale bij Konink
lijk bes! uit afzonderlijk bevelen worden gegeven. 

2. Indien de verjaardag van Hare Majesteit 
de Koningin of van een der leden van het Konink
lijk Hnis valt in een tijdperk, bestemd tot uit
voering van groote of veldmanoeuv·ree, worden de 
oefeningen op dien dag geechont en wordt, door 
de troepen groote parade gehouden. 

3. Bij alle parades zijn de troepen van de land
macht gekleed Îll groote tent,e, uitgezonderd bij 
die welke worden gehouden overeenkomstig art. 2, 
waarbij de troepen in mar,cMen,,e p:ekleed zijn. 

4. Wanneer Hare Majesteit de Koningin eene 
gewone of buitengewone zitting van de Staten
Generaal opent, worden, te ', Gra11enlw.ge van het 
oogenblik waarop Hare Majesteit het Koninklijk 
Paleis v~rlaat, tot dat waarop Hoogst Dezelve 
in het Paleis is teruggekeerd, miountecboten nit 
het geschut gelost. 

5. Indien Hare Majesteit de Koningin zich 
tijdelijk begeeft naar eene vesting, een fort of 
eene plaats, waar zich een garnizoen van de land
macht bevindt, zullen de troepen, gedurende den 
tijd van Hoogatderzelver verblijf aldaar, wanneer 
zij zich buiten dienst in het openbaar vertooneu, 
i,a groote tenue gekleed zijn en znllen de wachten 
in die tenue optrekken, een en ander voorzooveel 

niet, in verband met de weersgesteldheid, ter zake 
andere bevelen mochten worden gegeven. 

Begeeft Hare Majesteit de Koningin zich tijde
lijk naar eene vesting, een fort, een kampement 
of eene plaats waar bereden of vesting-artillerie 
in garnizoen of tijdelijk aanwezig is, dan worden, 
indien de gelegenheid znlke toelaat, aldaar bij 
Hoogstderzelver aankomst 61 en bij Hoogtderzelver 
vertrek 60 kanonschoten gelost. 

De leden van het Koninklijk Hnis worden in 
een geval ale het vorenbedoelde, bij aankomst en 
bij vertrek telkens met S3 kanooechoten begroet. 

In gevallen als_ in dit artikel bedoeld komen 
de troepen niet onder de wapenen, tenzij daartoe 
bepaaldelijk bevelen _worden gegeven. 

6. Tot het doen lossen van saluutschoten tot 
viering of herdenking van belangrijke plechtigheden 
of Staats-gebeurtenissen, zullen telkenmale bij 
Koninklijk bealnit afzonderlijk bevelen worden ge
geven. 

7. Ingeval een bnitenlandsch regeerend vorst 
of een ander hoofd van een bevrienden Staat, 
of een lid van een bnitenlandech regeerend vorsten
hnie, Nederland bezoekt, zullen omtrent de te 
verrichten eerbewijzingen en saluten telkenmale 
afzonderlijke bevelen worden gegeven. 

8. Zoolang Wij, gedurende de minderjarigheid 
van Hare Majesteit de Koningin , het Koninklijk 
gezag waarnemen, wordt hetgeen ingevolge art. 1, 
art. 2, art. 4o en art. 6 van dit besluit , ten 
aanzien van Hare Majesteit moet worden in acht 
genomen, mede ten opzichte van Ons toegepast. 

De Minister van Oorlog ie belast met de uit
voering van dit beslnit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Minister van Marine. 

Het Loo, den 22sten Juni 1891. 
(.get.) EMMA. 

De Mill. 11an Oorb)g, (.get.) J. W. BERGANSIUS. 

28 Juni 1891. WETTEN, houdende. natura-
lisatie van: 

Leon Emile Prosper Vincent. S.126. 
Johann Joseph Schneider. S. 127. 
Christian Schiferli. S. 128. 
Franz Wilhelm Heinen. S. 129. 
Martijn Maximiliaan Willemsz 

Geeroms. S. 130. 
Johann Hermann Flint. S. 131. 
George Lodewijk Holfland. S. 132. 
Ednard Otto Friedrit'h Waroecke. 

s. 133. 
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2\lo Juni 1891. WETrEN, houdende -natnrali-
satie van: VKRTAL!NG. 

Elso Free. S. 13\lo. 
Franz Heinrioh Kreijmbor11:. S. 136. 
Gerhard Heinrich Franz Kreijm-

borg. S. 186. · 
Wilhelm Heinrfrh Hasselbach. S. 

187. 
Emil Friedrich Gottlieb Emmins 

Lüning. S. 138. 
Michael Zimmt. S. 139. 
Albei:,t Herkerath. S. 140. 
Mr. Eliazar. Z orab. S. 141. 

2\lo Juni 1891. WET, houdende goedkeuring der 
Algemeene Akte van de te Brw,el gehouden 
Internationale Conferentie tot het beramen 
van maatregelen tot wering van den slaven
handel. S. 142. 

Bijl. Ha"d. 2• Kamer 1890/91, n•. 163, 1-7. 
Hand. id. 1890/91, bladz. 1475-1480. 
llanà. l• Kamer 1890/91, bladz. 348, 368. 
IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
Wr.r EMMA, ENZ .•. ••••. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

in de Algemeene Akte der te Bru11el gehouden 
Internationale Conferentie tot het beramen van 
maatregelen tot wering van den slavenhandel, 
waarvan de ondeneekening heeft plaats gehad op 
2 J nli 1890 en waartoe Nederland den 30sten De• 
cember 1890 is toegetreden, bepalingen voorkomen 
waarbij aan het Rijk eene geldelijke verplichting 
wordt opgelegd en die wettelijke rechten betreffen; 

Gelet op het tweede gedeelte van artikel 69 
der Grondwet; · 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State enz. 

Ee,ng artikel. 

De nevens deze wet in afdruk gevoegde Alge
meene Akte der te Brw1el gehouden Internatio
nale Conferentie, waarvan de onderteekening op 
2 J nli 1890 .beeft plaats gehad en waartoe Neder• 

land op 30 December 1890 is toegetreden, wordt 
goedgekeurd. 

Lasten en bevelen enz., 

Gegeven op het Loo, den 24sten Juni 1891. 

(!let.) EMMA. 
De Min. oan Buitenl. Zake1t, (!let.) HARTBEN. 

De Minilter oan Jmtitie, 
(!let.) Ru,n VAN Bl!ERENBROEK. 

(Uitge1. 18 Juli 1891.) 

IN DEN NAAM VAN GOD ALMACHTIG! 

Zijne Majesteit de Keizer van Duitschland , 
Koning . van Pruissen, in naam van het Duitsche 
Rijk; Zijne Majesteit de Keizer van Oostenrijk, 
Koning van Boheme enz. en Apostolisch Koning 
van Hongarije; Zijne Majeeteit de Koning der 
Belgen; Zijne Majesteit de Koning van Dene• 
marken; Zijne Majesteit de Koning van Spanje 
en in Hoogstdeszelfä naam de Koningin, Regentes 
van het Koninkrijk; Zijne Majesteit de I;:oaing
Sonverein van den Vrijen Congoataat ; de Preei
dent der Vereenigde Staten van Amerika; de 
President der Fransche Republiek; Hare M~esteit 
de Koningin van het Vereenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Ierland , Keizerin van Indië; 
Zijne Majesteit de Koning van Italië ; Zijne Ma
jesteit de Koning der Nederlanden, Groothertog 
van Loxembnrg, enz.; Zijne Majesteit de Shah 
van Perzië; Zijne Majesteit de Koning van Por
tugal en der Algarven enz. imz. ; Zijne Majesteit 
de Keizer aller Rnaaen; Zijne Majesteit de Koning 
van Zweden en Noorwegen enz. enz.; Zijne Ma
jesteit de Keizer der Ottomanen, ~n Zijne Hoog
heid de Sultan van Zanzibar; 

Eenparig bezield met de ernstige begeerte om 
een einde te maken aan de misdaden en de ver
woestingen die de handel in Afrikaansche slaven 
teweegbrengt; · om de inlandsche bevolkingen van· 
Afrika krachtig te beachermen e~ aan dat uit
gestrekte vasteland de weldaden van den vrede 
en de beschaving te verzekeren; 

Wenschende nieuwe bekrachtiging te vcrleenen 
aan de maatregelen van gelijlre strekking, die 
reeds op verschillende tijdstippen door de Mogend
heden genomen zijn; de daardoor verkregen uit
komsten aan te vollen en te geraken tot een 
geheel van maatregelen die de voltooiing waar
borgen van een werk , dat het onderwerp harer 
gemeenschappelijke zorgen uitmaakt; 

Hebben besloten, op de nitnoodiging, door de 
Regeering van Zijne Majesteit den Koning der 
Belgen, in overeen11temming met de Regeering 
van Hare Majesteit de Koningin van het Ver
eenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland, 
Keizerin van Indië, tot hen gericht, te dien einde 
eene Conferentie bijeen te roepen te Brn88el, en heb
ben tot hunne Gevolmachtigden benoemd, als voljtt: 

Zijne Majesteit de Keizer van D aitschland , 
Koning van Prniaen, in naam van het Doitsche Rijk, 
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den heer FR!]l)DRICH JOH.Uli( Graaf VON AL
V.iNSLEBKN, Hoogstdeazelfs Kamerheer en Geheim
raad in werkelijken dienst, Zijn Buitengewoon 
Gezant en Gevolmachtigd Miniater bij Zijne Ma
jesteit den Koning der Belgen, 

en 
den heer W1LHELll GöHRING, Geheim Gezant

ecba psrnad, Consul-Generaal van het Dnitache 
Rijk te Amaterdam ; 

Zijne Majesteit de Keizer van Oostenrijk, Ko
ning van Boheme en Apostolisch Koning van 
Hongarije, 

den heer RunOLPH Graaf KHEVENHÜLLER• 
MnscH, Hoogstdeszelfs Kamerheer en Zijn Bni
tengewoon Gezant en Gevolmachtigd Miniater bij 
Zijne Majesteit den Koning der Belgen; 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen, 
den beer A UGUST.B Baron LA.llBERllONT, Hoo!!1't

deszelfa Minister van Staat en Zijn Buitengewoon 
Gezant en Gevolmachtigd Minister, 

en 
dèn heer EKILE BANNING, Directeur-Generaal 

bij het Ministerie van Buitenlandache Zaken van 

België; 
Zijne Majesteit de Koning van Denemarken, 
den heer FREDKRIK GEORGE SCHACK DE BllOCK

DOBl'.F, Consul-Generaal van Denemarken te Ant
werpen; 

Zijne Majesteit de Koning van Spanje en in 
Hoogstdeszelfs naam Hare Majesteit de Koningin, 
Regentes van het Koninkrijk, 

den heer JosÉ GUTIEKllEZ DE AGUËRA, Hoo!!1't

deszelfa Bnitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Mïniater bij Zijne Majesteit den Koning der Belgen; 

Zijne Majesteit de Koning-Souverein van den 

Congo-V rijstaa1., 
den beer EDKOND VAN E&Tv.BLDE, Adminis

trateur-Generaal van het Departement van Bni

tenlandscbe Zaken van den Congo-Vrijstaat, 

en 
den heer AUGUSTE VAN ].1ALDEGHEM, Raads

heer in hel Hof van CIIBB&tie van België; 
De President van de Vereenigde Staten van 

Amerika, 
den beer EDWIN H. TKUJ;LL, Buitengewoon 

Gezant en Gevolmachtigd MiniHter der Vereenigde 
Staten van Amerika bij Zijne Majesteit den Ko
ning der Belgen , 

en 
den heer HENRY SaKLTON SA!ll'OllD; 
De President der Franscbe Repnbliek, 
den heer Al.BERT Boue.ÉII:, Bnitengewoon Ge-

zant en Gevolmachtigd Minister der Franscbe 
Republiek bij Zijne MI\Îeateit den Koning der 

Belgen, 
en 
den heer GEORGE CoooRDAN, Gevolmachtigd 

Minister, Directeur van het Kabinet des Ministers 
van Bnitenlandsche Zaken van Frankrijk; 

Hare Majesteit de Konîngin van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland, Kei

zerin van Indië, 
Lord V1v1.U1, Pair van het Vereenigd Konink

rijk, Hoogstderzelver Buitengewoon Gezant en 
Gevolmachtigd Minister bij Zijne Majesteit den 

Koning der Belgen, 
en 
Sir JoHN K1e.K; 
Zijne Majesteit de Koning van Italië, 
den beer FRANÇOIS DE RENZIS, Baron DE MoN

TANARO, Hoogstdeuelfs Bnitengewoon Gezant en 

Gevolmachtigd Minister bij Zijne Majesteit den 

Koning der Belgen , 
en 
den beer Tao11As CATALAKI, Hoogstdes:ielfs 

Bnitengewoon Gezant en . Gevolmachtigd Minister; 
Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden, 

Groothertog van Luxemburg, 
den heer Louis Baron G1tRICKE VAN HERWIJ"• 

Nll:N, Hoogstdeazelfs Buitengewoon Gezant en Ge
volmachtigd Minister bij Zijne Majesteit den 

Koning der Belgen; 
Zijne Majesteit de Shah van Perzië, 
den Generaal NAZARE .!GA, Hoogstdeszelfs · 

Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd :Minister 
bij Zijne Majesteit den Koning der Belgen; 

Zijne Majesteit d8 Koning van Portugal en der 

Alganen, 
den beer HENRIQUE DE MAcl!DO PEREIBA 

CoUTINBO, Lid van Hoo!!1'tdeszelfs Raad, Pair 
van het Koninkrijk, honorair Minister en Secre
taris van Staat, Hootrstdeazelfs Bnitengewoon Ge
zant en Gevolmachtigd Minister bij Zijne MI\Îesteit 

den K11ning der Belgen; 
Zijne Majesteit de Keizer aller RnBBen, 
den beer LÉON Prins OUROUSSOP.F, Officier van 

Hoogstdeszelfs Huis en Bnitengewoon Gezant en 
Gevolmachtigd Minister bij Zijne Majesteit de·n 

Koning der Belgen, 
en 
den heer FREDERIK DIi: MARTENS, Staataraad 

in werkelijken dienst, Lid van den Permanenten 
Raad van het Departement van Bnitenlandache 

Zaken van Rusland; 
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Zijne Majesteit de Koning van Zweden en 
Noorwegen, 

den heer CHARLES DE BURENSTAM, Hoogst
deszelfs Kamerheer, Gevolmachtigd Minister bij 
Zijne Majesteit den Koning der Bel(l:en en bij 
Zijne Majesteit de_n Koning der Nederlanden; 

Zijne Majesteit de Keizer der Ottomanen, 
ETIENNE CARATHÉODORY E:rKNDI, Grootwaardig

heidsbekleeder van het Rijk, Hoogstdeszelfs Boi
teogewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister bij 
Zijne Majesteit den Koning der Belgen ; 

Zijne Hoogheid de Sultan van Zanzibar, 
Sir JOHN KIRK, 
en 
den heer WILHELM GöHR!NG, 
die, voorzien van hnnne volmachten , welke in 

behoorlijke orde zijn bevonden, de volp;ende be
palingen hebben aangenomen : 

HOOFDSTUK I. 

H&T LAND VAN DEN SLAVENHANDEL. MAAT• 

REGELEN TE NEMEN OP DE PLAATSEN 
VAN OORSPRONG. 

Art. I. De Mogendheden verklaren, dat de 
meest deugdelijke maatregelen ter bestrijding van , 
den slavenhandel in het binnenland van Afrika, 
de volgende zijn: 

1 °. Geleidelijke invoering van een administra
tieven, rechterlijken, godsdienstigen en militairen 
dienst in het grondgebied van Afrika, 't welk 
onder de souvereiniteit of de bescherming der 
beschaafde natiën geplaatst is ; 

2°. Trapsgewijze vestiging in het binnenland, 
door de Mop;endheden onder welke dat p;ebied 
staat , van sterk bezette pQsten, zoodanig, dat 
bonne beschermende of beteugelende werking 
krachtig gevoeld worde in de streken, die door 
menschenjachten worden geteisterd; 

8°. Aanleg van wegen, met name van spoor
wegen, om de vooruitgeschoven posten te ver
binden met de kust en den toegeng te verge
makkelijken tot de binnenlandsche wateren en tot 
deo bovenloop der stroomen en rivieren, wier 
loop door stroom versnellingen en watervallen wordt 
belemmerd; een en ander met het doel om het 
tegenwoordige stelsel van vervoer door dragers 
te vervangen door goedkooper en sneller transport
middelen; 

4°. Het aanbrengen van stoombooten op de 
bevaarbare binnenwateren en de meren, gesteund 
door versterkte posten op de oevers gevestigd; 

li•. Aanleg va11 telegraaflijnen, ter verzekering 
van de gemeenschap tusschen de posten en stations 
met de kost zoowel als met de administratieve 
hoofdplaatsen; 

&o. Zending van expeditiën en beweegbare 
coloones die de gemeenschap tosschen de stations 
onderling alsmede die met de kost onderhouden; 
die steun verleenen aan derzelver .betengelend 
optreden en de veiligheid op do verkeerswegen 
waarborgen ; 

7°. Beperking van den invoer van vonrwapenen, 
althans van de verbeterde soorten, en van am• 
munitie voor het geheele , gebied, waarin de 
slavenhandel zich voordoet. 

II. De stations, de kruistochten naar het binnen
land door iedere Mop;endheid in hare wateren 
georganiseerd , en de posten bestemd om ah aan
leghavens te dienen, znllen, afgezien van hunne 
hoofdbestemming, namelijk het beletten van slaven
roof en het bewaken der slavenwegen, de onder• 
geschikte taak hebben om : 

1 °. Te dienen tot steonpont en desnoods tot 
toevluchtsoord voor de inlandache stammen, ge
plaatst onder het gezag of de bescherming van 
den Staat, die het station heeft opgericht, voor 
de onafhankelijke bevolkingen; en in geval van 
onmiddellijk gevaar tijdelijk ook voor alle andere, 
om de stammen, behoorende tot de eerste dier 
categorieën, in staat te stellen mede te werken 
tot hon eigen verdediging; tot het doen verminderen 
van binnenlaodsche oorlogen tosschen de stammen 
onderling door middel van acheidsgerechten ; en 
voorts hen het landbouwbedrijf eo de uitoefening 
van eenig beroep aan te leeren, zoodat bonne 
welvaart vermeerdere en zij geleid worden tot 
beschaving en tot het breken met barbaarsche 

-gewoonten, als daar zijn: het menscheneten en 
het brengen van menschenotl'ers; 

2°. Hulp en bescherminp; te bieden aan handels
ondernemingen; te waken dat slechts wettige 
handel worde p;edreven, met name door de dienst
contracten met de inboorlingen na te gaan; en 
de stichting voor te bereiden van blijvende oit
gangsponteo voor landbouw en handelsnederzet
tingen; 

8°. Zonder onderscheid van eeredienat, de reeds 
gevestigde of nog op te richten Zendelinggenoot
schappen te beschermen ; 

, 0 • Te voorzien in den geneeskundigen dienat; 
gastvrijheid en hulp te verleenen aan ontdekkings
reizigers en aan allen die io Afrika deel nemen 
aan het werk der bestrijding van den alavenhandel. 
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111. De Mogendheden die sou vereiniteit of 
protectoraat in Afrika nitoefenen, hare vroegere 
verklari~gen bevestigende en nader omschrijvende, 
verbinden zich de geleidelijke onderdrukking van 
den slavenhandel voort te zetten, naar mate de 
omstandigheden het zullen veroorloven; hetzij 
door de hierboven aanged nide middelen, hetzij 
door alle andere, die hun geschikt zullen toe
schijnen, ieder in hare eigene bezittingen en onder 
haar eigen toezicht. Zoo dikwijls zij het noodig 
oordeeleo, z olleo zij hnnoe goede diensten aan 
de Mogendheden verleenen, die met een zuiver 
menachlieveod doel eeoe soortgelijke roeping in 
Afrika vervullen. 

IV. De Mogendheden, die souvereiniteit of 
protectoraat in Afrika uitoefenen, zullen evenwel 
aan Yan charters voorziene maatschappijen geheel 
of ten deele de verbiuteniBBen knooen overdragen, 
die zij krachtens art. 111 op zich nemen. Zij 
blijven desniettemin rechtstreek~ verantwoordelijk 
voor de verbintenissen die zij bij deze Algemeene 
Akte aangaan, en waarborgen de uitvoering 
daarvan. 

De Mogendheden beloven steno, hnlp en be
scherming aan de nationale vereenigiogeo en de 
particnliere ondernemingen, die in hare bezittin
gen tot de onderdrnkking van den slavenhandel 
zonden willen medewerken, onder voorbehoud van 
voorafgaande en te allen tijde herroepbare vergun
ning, van leiding en toezicht en met uitsluiting 
van alle nitoefening van souvereiniteitsrechten. 

V. De contracteerende Mogendheden verplichten 
zich - tenzij daarin reeds voorzien is door wetten, 
overeenkomstig den geest van dit artikel - bin
nen het tijdsverloop van ten hoogste een jaar, 
van den datum der teekening van de Algemeene 
Akte gerekenil, eeoe wet nit te vaardigen of aan · 
hunne respectieve Wetgevende Lichamen voor te 
stellen, die van den eenen kant de maatregelen 
van hnn strafwetboek ten aanzien van zware ver• 
grijpen tegen personen, toepasselijk maakt op de 
ontwerpets van en medehelpers bij menschenjachteo, 
de bedrijvers van verminking van volwassen man
nen en knapen en op al degenen, die deel nemen 
aan slavenroof door geweld; en die van den 
anderen kant de beschikkingen betreffende de 
aanelagen op de individneele vriJheid, van toepas
sing verklaart op geleiders, overbrengers van en 
handelaars in elaven. 

De mededaders en medeplichtigen van de Yer
scbillende hierboven vermelde lieden, die slaven 
rooven of verhandelen , znllen ge,itraft worden met 

straffen, geëvenredigd aan die, welke den hoofd
daders worden opgelegd. 

De schnldigen, die zich znllen onttrokken hebben 
aan de rechtepraak van de overheden des lands, 
waar de misdaden of vergrijpen gepleegd zijn 
zullen aangebonden worden, hetzij op mededeeling 
van de atnkken der iostrnctie , ingesteld door de 
overheden die de overtreding hebben geconstateerd, 
hetzij op elk ander bewijs van schuld, en wel 
door de bemoeiingen van de Mogendheid op wier 
grondgebied zij worden ontdekt. Zij znllen zonder 
verdere formaliteit trehouden worden ter beschik• 
king van de gerechtshoven, die bevoegd zijn hen 
te vonni Sien. 

De M ogeodheden znlleo elkander binnen den 
kortst mogelijkeo tijd de wetten of verordeningen 
mededeelen die reeds bestaan of ter uit voering 
van dit artikel afgekondigd worden. 

VI. De slaven, bevrijd ten gevolge van de aan
hondiog of niteendrijviog van een troep slaven
handelaars in het binnenlanJ, znlleo, indien de 
omstandigheden znlks veroorloven, teruggezonden 
worden naar het land vanwaar zij afkomstig zijn. 
Zoo neeo , dan zal de plaataelijke overheid hoo 
zooveel mogelijk bijstand verleebeo in het vinden 
van een middel van bestaan, en indien zij het 
wenacheo , zich in de streek te vestigen. 

Vil. Elke voortvlnchtige slaaf die op het vaste
land de bescherming van de onderteekenende 
Mogendheden inroept, zal die moeten erlangen, 
en opgenomen moeten worden in de kampen en 
stations officieel door haar gevestigd, of aan boord 
van de schepen van den Staat, die de meren en 
rivieren bevaren. De stations en de vaartnigeo, 
aan particulieren toebehooreode, znllen het asyl
recht alleen mogen uitoefenen , indien zij daartoe 
van den Staat vooraf toestemming hebben verkregen. 

VUi. Daar de enaring van alle natiën, die met 
Afrika in betrekking staan, de verderfelijke en 
overwegende rol der rnnrwapeneo in den slaven
handel en in de onderlinge oorlogen tusacheo 
inlandsche stammen heeft aangetoond, en daar 
uit diezelfde ervaring dnidelijk bewezen ia dat het 
behoud der Afrikaansche bevolkingen, wier bestaan 
de Mogendheden uitdrukkelijk willen beveiligen , 
eene volstrekte onmogelijkheid ia, indien er geene 
beperkende bepalingen worden vastgesteld tegen 
den handel in vuurwapenen ee oorlogsbehoeften , 
besluiten de Mogendheden , voor zooverre d11 
tegenwoordige toestand harer grenzen zulks toelaat, 
dat de invoer van vuurwapenen , en voornamelijk 
die van getrokken en verbeterde geweren, alsmede 
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die van kruit, kogels en patronen, behalve in 
gevallen en op de voorwaarden, vermeld in het 
volgende artikel, verboden zal zijn in het grond
gebied gelegen tn88Chen de 20ste parallel t~n Noor
den en de 22ate parallel ten Zuiden va.n den 
Evenaar en ten westen begrenad door den Atlan
tiechen Oceaan en ten Oosten door den Indischen 
Oceaan en de onderhoorigheden van dat gebied, 
daaronder begrepen de eilanden , gelegen tot op 
100 zeemijlen van de kust. 

IX. W a.nneer er redenen bestaan om den invoer 
van vuurwapenen en hunne ammunitie toe te 
staan in de bezittingen van de onderteekenende 
Mogendheden zal, tenzij aldaar reeds eene derge
lijke of strengere regeling wordt toegepast, die 
vergunning op de volgende wijze, in de zone, 
bij artikel VHI omschreven, worden geregeld. 

Alle ingevoerde vuurwapenen zullen op kosten 
en gevaar van de invoerders gedeponeerd moeten 
worden in eene publieke bewaarplaats , onder 
toezicht van het bestuur van den Staat. Geene 
reeds ingevoerde vuurwapenen, noch ammnnitie 
zullen 11it de bewaarplaatsen mogen verwijderd 
worden, tenzij de Staat daartoe vooraf machtiging 
heeft verleend. Die machtiging zal, behalve in 
de gevallen hieronder omschreven , geweigerd wor
den voor alle soorten van juistheidswapenen, zoo
als getrokken geweren, geweren met patroon
kamers en achterladers, geheel of in losse etukken, 
voor patronen, slaghoedjes of andere ammunitie, 
bestemd tot het laden dier geweren. 

In de zeehavens, en onder voorwaarden die de 
noodige waarborgen aanbieden, zullen de Gouver
nementen, elk voor zich, het recht hebben parti
culiere bewaarplaatsen toe te laten, doch alleen 
voor gewoon krnit en voor vnursteengeweren, met 
uitsluiting van verbeterde vnurwapenen en hunne 
ammunitie. 

Onafhankelijk van de maatregelen, rechtstreeks 
door de Regeeringen genomen voor de béwapening 
van de openbare macht en de organisatie van hare 
verdecliging, zal er uitzondering kunnen gemaakt 
worden: voor een bepaald persoon , die voldoende 
waarborgen geeft, dat het wapen en de ammu
nitie, die hem worden af~even, niet zullen 
worden verstrekt, afgestaan of verkocht aan der
den; en voor reizigers, voorzien van eene verkla
ring van hunne Regering dat het wapen en de 
ammunitie 11itsluitend bestemd zijn tot hunne per• 
soonlijke verdediging. 

Elk wapen, in de gevallen, bedoeld bij de 
vorige zinsnede, zal ingeschreven en gemerkt 

worden door de overheid met het toezicht belast, 
die daarna aan bedoelde personen eene schriftelijke 
vergunning tot het dragen van het wapen zaJ 
afgeven, bevattende den naam van den houder 
en het stempel, waarmede het wapen gemerkt 
ie. Die vergunningen , welke in geval van mis
bruik kunnen worden ingetrokken, znllen slechts 
voor 5 jaren worden verstrekt, maar zullen ver
nieuwd knnnen worden. 

De voormelde bepaling omtrent den opslag in 
entrepat is eveneens van toepasaing op kruit. 

Uit de bewaarplaatsen zullen ten verkoop slechta 
mogen worden afgegeven vnursteengeweren zonder 
getrokken loop, en gewoon of handelskrnit. Bij 
elke afgifte van wapenen en ammunitie van deze 
soort, ten verkoop bestemd, zullen de plaatse
lijke overheden de streken bepalen waar die wape
nen en ammunitie zullen mogen worden verkocht. 
De streken waar slavenhandel gedreven wordt, 
zullen ten allen tijde uitgesloten zijn. De personen 
die gerechtigd zijn om kruit en wapenen nit de 
pnblieke bewaarplaatsen af te voeren, zullen zich 
verbinden elke zes maanden aan de administratie 
omstandige lijsten in te leveren, aan11;evende de 
bestemming die genoemde vuurwapenen en kruit, 
die reeds verkocht zijn, hebben verkregen, als 
ook welke hoeveelheid nog in voorraad blijft. 

X. De Regeeringen zullen alle maatregelen 
nemen die zij noodig oordeelen om de meest 
Yolledig mogelijke uitvoering te verzekeren van 
de bepalingen betreffende den invoer, den verkoop 
en den doorvoer van vuurwapenen en ammnuitie, 
zoowel als om den in- en uitvoer daarvan over 
hunne grenzen naar het binnenland te beletten 
en de overbrenging naar streken, waar de slaven• 
handel heerscht. 

De vergunning tot doorvoer binnen de grenzen 
van de zone, aangegeven in artikel VIII, zal 
niet geweigerd kn nnen worden, wanneer de 
wapenen en ammunitie over het grondgebied van 
eene der Mogendheden, die deze overeenkomst 
geteekend of zich daarbij aangesloten hebben, en 
die het kustland bezit , vervoerd moeten worden 
naar streken in het binnenland, geplaatst onder 
de aouvereiniteit of het protectoraat van eene 
andere dier Mogendheden, ten,ij deze laatste een 
rechtstreekschen toegang naar zee hebbe over eigen 
grondgebied. Indien deze toegang geheel en al 
afgesloten mocht zijn, zal de vergunning tot door
voer eveneens niet geweigerd kannen worden. 
Elke aanvrage tot doorvoer moet vergezeld gaan 
van eene verklaring van de Regeering van de 
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Mogendheid die in het binnenland bezittin11:en 
heeft, dat genoemde wapenen en amrnnnitie niet 
zijn bestemd voor den verkoop, maar ten gebrnike 
van de autoriteiten der Mogendheid of van de 
militaire macht, die noodig is tot verdediging 
van zending&• en handelsstations, of wel van 
personen, met name in de verklaring genoemd. 
Evenwel behoudt de Mogendheid, die aan het 
kustgebied zetelt, zich het recht voor om bij 
wijze van uitzondering en voorloopig, den door
voer van jnistheidswapenen en ammunitie over 
zijn grondgebied te schonen , indien er ten ge• 
volge van onlusten in het binnenland of andere 
gevaren van emstigen aard , reden bestaat te 
vreezeo, dat de verzending van wapenen en 
ammunitie zijne eigen veiligheid in gevaar zon 
kunnen bren!len. 

XI. De Mogendheden zullen elkander weder
keerig inlichtingen verstrekken betreffende den 
handel in vuurwapenen en ammunitie , de ver
leende vergnoniogen alsmede omtrent de repres
sieve maatregelen , op haar respectief grondgebied 
toegepast. 

XII. De Mogendheden verbinden zich de noodi!,Ee 
maatregelen te nemen of aan hare respectieve 
Wetgevende Macht voor te stellen, opdat de 
overtreders van het bepaalde bij de artikelen VIII 
en IX alsmede hunne medeplichtigen, overal ge
straft worden, behalve met in beslagneming en 
verbeurdverklaring van de verboden wapenen en 
ammunitie , hetzij met geldlioete of gevangenis
straf of met beide, naarmate de belangrijkheid 
der overtreding of het gewicht van elk geval. 

XIII. De onderteekenende Mogendheden , die 
in Afrika bezittingen hebben, onmiddellijk grenzende 
aan de zone, omschreven in ~rtikel VIII , ver
binden zich de noodige maatregelen te nemen, 
ten einde den invoer van vuurwapenen en am• 
mnnitie te beletten over hare grenzen in het 
binnenland naar de landstreken van genoemde 
zo~e, althans die van verbeterde wapenen en van 
patronen. 

XIV. De regeling vastgesteld in de artikelen VIII 
tot en met XIII zal gedurende twaalf jaren van 
kracht blijven. Ingeval geene der contracteereode 
partijen, twaalf maanden vóór het verstrijken van 
dezen termijn, haar verlangen te kennen zal 
hebben gegeven haar te doen eindigen, noch hare 
herziening heeft aangevraagd, zal zij opnieuw van 
kracht zijn gednrende twee jaren en zoo ver
volgens, telkens voor twee jaren. 

H O O F D S T U K ll. 

WEGEN DER KARAVANEN EN DER TRANSPORTIIN 

VAN SLAVEN TE LAND. 

XV. Onafhankelijk van hnn betengelend of be• 
schermenft optreden in de brandpooteo van den 
slavenhandel, zullen de stations, kruisers en 
posten wier vestiging is bepaald bij artikel II, 
en alle andere stations ingericht of volgens de 
bepalingen van artikel IV door iedere R6!teeriog 
in hare bezittingen erkend • daarenboven voor zoo

verre de omstandigheden het veroorloven en naar• 
mate bonne administratieve inrichting gevorderd 
is, ten taak hebben de wegen te bewaken, die 
door de slavenhandelaars op hnn grondgebied 
worden gevolgd en de troepen dier handelaars 
die zich op weg bevinden aan te honden en te 
vervolgen, . overal waar hun optreden wettelijk 
kan geschieden. 

XVI. In de streken van het kuetland, die 
bekend !taan als plaatsen, waar de slaventrans
porten gewoonlijk doortrekken of oit het binnen• 
land aankomen, evenals op de kruispunten der 
voornaamste karavaanwegen die de zone door• 
loopen, grenzende aan de kuststreek alwaar reeds 
door ·de Mogendheden als eooverein of beschermer 
gezag wordt uitgeoefend , zullen door de autori• 
teiten, aan wie het grondgebied onderworpen is, 
poeten gevesti~ worden, onder de voorwaarden 
en de bedingen, vermeld in artikel 111, ten 
einde de transporten te onderscheppen en de 
slaven te bevrijden. 

XV II. Door de plaatselijke overheden zal in 
de havens en de streken nabij de knst, streng 
gewaakt worden tegen den verkoop en de in
scheping van slaven uit het binnenland aangevoerd; 
zoowel als tegen de vorming en het optrekken 
van benden menscheojagers en slavenhandelaars 

· naar het binnenland. 
De karavanen, die aan de kust of de naburige 

streken aankomen, alsmede die welke in het 
binnenland _eene plaats bereiken bezet door de 
overheid van de territoriale Mogendheid, znllen 
onmiddellijk na hare aankomst aan een naow• 
keurig onderzoek worden onderworpen wat de 
samenstelling van bon penoneel betreft. Elk 
persoon van wien blijkt dat hij gevangen genomen 
of met geweld weggevoerd of verminkt is, hetzij 
in ·zijn geboorteland, hetzij op weg , zal in vrij• 
heid worden gesteld. 

XVIII. In de bezittingen van elke der con• 
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qacteerende Mogendheden zal op de administratie 
de plicht rusten om de bevrijde slaven te be· 
schermen; hen nasr bon vaderland terug te voeren, 
indien zulks mogelijk is; hun middelen van be· 
staan te verschaffen en in het bijzonder te voor
zien in de opvoeding en de verzorging der ver• 
laten kinderen. 

XIX. De strafbepe.lingen, vermeld iu Artikel V 
zullen toepasselijk zijn op alle strafbare feiten, 
gepleegd tijdens den duur der ondernemingen, 
die het vervoer en den slavenhandel Ie land ten 
doel hebben, op welk oogenblik die feiten ook 
geconstateerd zijn. 

Een ieder, die gestraft geworden is ten gevolge 
van eene overtredin~, vermeld in deze Algemeene 
Akte, zal verplicht zijn borg te stellen, alvorens 
hij eene handelsonderneming zal kunnen aanvan,ren 
in landen, waar de slavenhandel wordt gedreven. 

HOOFDSTUK III. 

BETEUaELING VAN DEN SLAVENHANDEL TER ZEE. 

§ 1. .J.Zgemeene bepalingen. 

XX. De onderleekeneude Mogendheden erkennen 
de noodzakelijkheid om in gezamenlijk overleg 
maatregelen te nemen , die ten doel hebben op 
meer afdoende w\jze den slavenhandel , waar deze 
nog in de meritime zone voorkomt, te betengelen. 

XXI. Die zone strekt zich uit tnsschen: eener• 
zijds de kusten van den Indischen Oceaan (die 
van de Perzische 11olf en van de Roode Zee daar
onder begrepen) van af Beloedschistan tot asn 
Kaap Tengalane (Quilimane) en anderzijds van 
eene conventioneele lijn die eerst den meridiaan 
van Tangalane volgt tot het snijpunt met de pa
rallel van 26° Z.B., vervolgens met deze zich 
vereenigt en dan oostelijk rond het eiland M ada
gascar buigt, altijd 20 mijlen van de oostelijke 
en noordelijke kust verwijderd blijvende, tot zij 

den meridiaan van Kaap Ambre ontmoet. Van 
dat punt wordt de grens der zone aangeduid door 
eene schuine lijn, die tot de kust van Beloed
schistan terugloopt en op 20 mijlen afstand de 
kaap Raz-el-Had passeert. 

XXII. De Mogendheden, door wie de tegen

woordige algemeene akte is onderteekeod, en tus
schen welke bijzondere overeenkomsten bestaan 
tot afschaffing van deu slavenhandel, hebben zich 
verstaan om de bepalingen dier overeenkomsten 
ten opzichte van het wederzijdsch recht van visi
tatie, van onderzoek en van inbeslagneming van 
vaartuigen op zee, tot voorzegde zone te beperken. 

XXIII. Dezelfde Mogendheden zijn insgelijks 
overeeng~komen bovengemeld recht te beperken 
tot vaartuigen van minder dan 500 ton. 

Deze bepaling zal worden herzien zoodra de 
ervaring er de noodzakelijkheid van zal hebben 

doen gevoelen. 
. XXIV. Alle andere bepe.lingen der overeen

komsten gesloten tosschen genoemde Mogendheden 
betreffende de afschaffing van den slavenhandel 
blij ven van kracht, voor zoo verre zij niet door 
deze Algemeene Akte worden gewijzigd. 

XXV. De onderteekenende Mogendheden ver
binden zich afdoende maatregelen te nemen om 
te voorkomen dat misbruik van hare vlag ge
maakt worde en om het vervoer van slaven te 
beletten op vaartuigen, tot het voeren van die 

vlag gerechtigd. 
XXVI. De onderleekenende Mogendheden ver

binden zich de noodige maatregelen te nemen om 
de spoedige rniling te vergemakkelijken van de 
inlichtingen die dienstig kunnen zijn tot ontdek
king van de personen die zich met den slaven• 

handel bezighouden. 
XXVII. Minstens één internationaal bureau zal 

worden opgericht; hel zal te Zanzibar gevestig,l 
zijn. De hooge contracteerende partijen verbinden 

zich aan dat bnrean te doen toekomen alle docu• 
meuten, 1HDschreven bij artikel XLI zoowel els 
de inlichtingen van allerlei aard, geschikt om de 
beteugeling van den slavenhandel te bevorderen. 

XXVIII. Iedere slaaf, die gevlucht zal zijn 
· aan boord van een oorlogsschip onder de vlag 
van een der onderteekeneode Mogendheden, zal 
onmiddellijk en onherroepelijk in vrijheid worden. 
gesteld zonder dat die invrijheidstelling hem kan 
onttrekken aan den bevoegden rechter, indien hij 
een misdaad of vergrijp mocht hebben gepleegd, 
vallende onder het gemeene recht. 

XXIX. Iedere slaaf, die tegen zijn wil aan 
boord gehouden wordt van een inlandsch vaartuig 
zal het recht hebben zijne vrijheid te eiachen. 

Zijne invrijheidstelling zal gelast knnnen wor
den door ieder agent der onderteekenende Mo
gendheden, aan wie de tegenwoordige Algemeeue 
Akte het recht toekent, den staal der personen 
aan boord van genoemde vaartuigen te onder
zoeken. Die invrijheidstelling kan evenwel den 
betrokkene geenszins onttrekken aan den bevoeg• 
den rechter indien door hem een misdaad of 
vergrijp tegen . het gemeene recht ill gepleegd. 
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§ II. "floor1cAriften oetre.ffmM A,t georuiJ 11a11 
de 11!,ag en "8t toe::icltt der iruiàera. 

I. Regekn voor liet 11erleen1111 van de vl4g aan 
i11land1cAe 11aartuigen; 11oor de m11111terrol en 11oor 
liet fllll11ife1t 11a11 ntJarte pa1,agier1. 

XXX. De onderteekenende Mogendheden ver
binden zich een streng toezicht 11it te oefenen op 
de inlandsche vaarlnigen, die gerechtigd zijn hare 
vlag te voeren, in de zone aangegeven bij ar
tikel XXXI , zoowel als op de handelsbewegingen 
dezer vaartuigen. 

XXXI. De naam van inlandsch vaartÎig is van 
toepassing op de schepen, die aan één der vol
gende voorwaarden rnldoen : 

1 °. Die uitwendige teekenen vertoonen van in
landachen bouw en tuigage; 

2°. Die bemand zijn met een eqnipage, waanan 
de kapitein en het meerendeel der matrozen af. 
komstig zijn uit een land, beapoeld doot de 
wateren van den Indischen Oceaan, de Roode Zee 
of de Perzische Golf. 

XXXII. De vergunning om de vlag van eene 
der 'genoemde Mogendheden te voeren, wordt in 
het vervolg slechts verleend aan de inlandsche 
vaartuigen , die aan de drie volgende voorwaarden 
voldoen: 

1 °. De reeders of eigenaars moeten onder
danen zijn, of onder de bescherming staan van 
de Mogendheid, wier vlag zij verlangen te voeren; 

2°. Zij zullen gehonden zijn te bewijzen dat 
zij vaste goederen bezitten binnen het gebied der 
overheid, tot welke hnnne aanvraag gericht is of 
een eoliden borg te stellen voor de boeten , die 
zij mochten beloopen ; 

3°. De genoemde reedera of eigenaars , zoowel 
als de kapitein van het vaartuig zullen moeten 
bewijzen dat zij te !{Oeder nu.am bekend staan, en 
inzonderheid dat zij nooit een vonnis wegens 
slavenhandel te hunnen laste gehad hebben. 

XXXIII. De verleende vergunning moet jaarlijks 
vernieuwd worden. Zij zal ten allen tijde geachorat 
of ingetrokken kunnen worden door de overheden 
van de Mogendheid , wier vlag het vaartuig rnert. 

XXXIV. De akte van vergunning zal de noodige 
aanwijzingen bevatten om de identiteit van het 
schip te bewijzen. De kapitein zal die akte onder 
zijne berusting hebben. De naam van het inlandsch 
vaartuig en de opgave van zijn tonnenmaat 
moeten op den achtersteven in latijnsche letters 
worden ingesneden en geschilderd en de aanvang-

letter of letters van den naam der haven , waartoe 
het schip behoort, alsmede het nummer Wa&r• 

onder het in die haven is ingeschreven znllen in 
het zwart op de zeilen moeten gedrukt staan. 

XXXV. Aan den kapitein van het vaartuig 
zal in de haven waaruit hij vertrekt, door de 
overheid der Mogendheid wier vlag hij voert, 
een monaterrol worden afgegeven. Die rol zal 
worden vemieuwd bij iedere nitrnsting van het 
vaartuig of op zijn laatst na één jaar, en wel 
overeenkomstig de volgende bepalingen: 

1°. De monsterrol zal, op het oogenblik van 
vertrek, worden afgeteekend door de overheid 
die haar afgegeven heeft; 

2°. Geen zwarte zal als matroos op een vaar
tuig knnnen worden aangemonsterd, zonder vooraf 
ondervraagd te zijn door de overheid der Mogend
heid , welker vlag het schip voert, of, indien 
deze ontbreekt , door de territoriale overheid , 

. ten einde zekerheid te bekomen dat hij met zijn 
vrijen wil eene overeenkomst aangaat ; 

3°. Die overheid zal waken dat er geene wan~ 
verhonding besta tn88Chen het aantal matrozen 
of scheepsjongens en de tonnenmaat of tnigage 
der v anrtnigen ; 

40. De overheid, die de manschappen voor 
hun vertrek ondervraagd zal hebben, zal hen 
inschrijven op de monsterrol, waarop zij zullen 
voorkomen elk met een beknopt signalement 
naast zijn naam; 

5°. Om met nog meer zekerheid het vervangen 
van manschappen door anderen te beletten, zullen 
de matrozen bovendien voorzien kannen worden 
van een onderscheidingsteeken. 

XXXVI. Wanneer de kapitein van een vaartnig 
zwarte p118811j1;ien wenscht in te achepen, moet 
hij van dat voomemen kennis geven aan de 
autoriteit van de Mogendheid, wier vlag hij 
voert, en, indien deze ontbreekt, aan de terri
toriale autoriteit. De passagiers worden onder
vraagd en wanneer het blijkt dat zij zich vrij
willig inschepen, worden zij ingeachreven op een 
speciaal manüest dat ieders signalement bevat 
naast zijnen naai;n en dat in het bijzonder ieders 
sekse en lengte vermeldt. Zwarte kinderen kunnen 
slechts als paeaagier worden toegelaten , voor zoo. 
verre zij vergezeld zijn van hnnne ouders of van 
personen, wier achtbaarheid aan geen twijfel 
onderhevig ia. Bij het vertrek wordt het manüest 
der pB88Bgiers afgeteekend door de hierboven aan• 
geduide antoriteit, nadat er zal geconstateerd 
zijn dat alle op het schip aanwezige passagiers 
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in het manifest vermeld ataan. Indien er geene 
passagiers aan boord zijn, moet dit nitdrokkelijk 
op de monsterrol vennel"d worden. 

XXXVII. Bij aankomst in iedere tnsschen- ·of 
bestemmingshaven moet de kapitein van het vaar
tuig bij de autoriteit van de Mogendheid wier 
vlag hij voert, en, indien deze ontbreekt, bij 
de plaatselijke autoriteit de monsterrol en zoo er 
passagiers zijn h11t passagiersmanifest, hem vroeger 
afgegeven, overleggen. De autoriteit zal de ter 
bestemming aangekomen passagiers of dezulke 
die iu een tusschenhaven afstappen , controleeren 
en op het manifest melding maken van bonne 
ontscheping. Bij vertrek zal dezelfde autoriteit 
de monsterrol en het manifest opnienw afteekenen 
en de op het achip aanwezige passagiers met die 
in het manifest genoemd vergeHjken. 

XXXVIII. Op het Afrikaansch kustgebied en 
op de nabijgelegen eilanden zal geen zwarte passa
frler op een inlamlsch vaartuig mogen worden 
ingescheept, tenzij op die plaatsen waar eeoe 
autoriteit gevestigd ia, die door eene der onder
teekenende Mogendheden aangest.eld ia. 

In de geheele uitgestrektheid, van de zone, 
aangewezen in artikel XXI, znllen geene zwarte 
passagiers nit een inlandsch vaartuig ontscheept 
mogen worden, behalve op die plaatsen waar eene 
autoriteit zetelt, die resaorteert onder eene der 
Hooge contracteerende Partijen , en zonder dat 
deze autoriteit bij de ontscheping tegenwoordig is. 

De gevallen van overmacht, waarin men ge
dwongen mocht worden af te wijken no deze 
bepalingen, zullen door de autoriteit der Mogend• 
heid, wier vlag het vaartnig voert, en bij ont
stentenis van zoodanige antoriteit door de plaatse
lijke autoriteit van de haven waarin het beklaagde 
vaartuig ia bianengeloopen, onderzocht worden. 

XXXIX. De voorschriften der artikelen XXXV, 
XXXVI, XXXVII en XXXVIII zijn niet toe
passelijk op vaartuigen zonder voldek, die een 
maximum van tien man equipage aan boord hebben, · 
en die voldoen aan eene der beide volgende voor
waarden: 

1 °. zich nitslnitend bezig te honden met de 
vischvangst in de territoriale wateren ; 

2°. zich bezig te houden met de kleine kust
vaart tuasehen de verschillende havens van het 
grondgebied eener zelfde Mogendheid, zonder zich 
meer dan vijf mijlen van de kust te verwijderen. 

Deze verschillende vaartnigen znllen, naar gelang 
van omstandigheden, van de plaatselijke of van 
de conanlaire antoriteit eene speciale vergunning 

ontvangen , die elk jaar. vernieuwd kan worden 
en die ingetrokken kan worden in de gevallen 
aangegeven in artikel XL. Het ·uniforme moei.el 
dier vergunning, bij deze Algemeene Akte gevoegd, 
zal aan het Internationaal Informatie-bureau toe
gezonden worden. 

XL. Zoodra wettig bewezen wordt dat de kapi
tein : reeder of eigenaar van een vaartuig, gerechtigd 
om de vlag te voeren van een der ooderteekenende 
Mogendheden, of de vergunning bezittende, be
doeld bij artikel XXXIX , zich heeft schuldig 
gemaakt aan slavenhandel of aan poging daartoe, 
zal dat recht of die vergunning ingetrokken worden. 
Op elke inbreuk op de voorschriften van § 2, 
hoofdstuk III, znllen daarenboven toegepast worden 
de straffen , vastgesteld bij de speciale wetten en 
verordeningen van ieder der contracteerende Mo
gendheden. 

XLI. De onderteekenende Mogendheden ver
binden zich bij het Internationaal Informatiebureau 
de modellen te deponeeren van de navolgende 
stukken ; 

1 °. het bewijs, dat recht geeft tot het voeren 
van de vlag; 

2°. de monsterrol; 
8°. het manifest voor zwnrte passagiers. 
Die stukken, welker inhoud in verband met 

de in ieder land vigeerende voorschriften kan ver
schillen, znllen de volgende opgaven, nitgedrnkt 
in eene Europeesche taal , moeten bevatten. 

1. Wat betreft l,et reckt tot liet voeren van 
de 11/ag : 

a) Den DRam, de tonnenmaat, de tnigage en 
de voornaamste afmetingen van het schip; 

b) Het inschrijvingsnummer en de letterteekens 
van de haven, waar het vaartnig tehui8 behoort; 

c) Den datum waarop het vergnnningsbewijs is 
afgegeven, en de qnaliteit van den ambtenaar 
die het heeft uitgereikt; 

II. Wat betreft de mon1tl!l'rol: 
a) Den naam van het vaartuig, van den kapitein 

en van den reeder of van de eigenaars; 
b) De tonnenmaat van het vaartuig ; 
c) Het inschrijvingsnummer en de haven waar 

het vaart.iiig tehuis behoort, zijne bestemming, 
alsook de bijzondere opgaven, aangegeven in ar
tikel XXX:V; 

III. Wat betreft "8t 1114ffÏfeat der etearû pa:ua
gier,: 

a) Den naam van het sehip dat hen vervoert 
en de opgaven aangegeven in artik~ XXXVI, 



126 24 JUNI 1891. 

en die bestemd zijn om de identiteit van de 
passagiers met jnistheid vast te stellen; 

6) De onderteekeoende Mogendheden zullen de 
noodige maatregelen nemen opdat de territoriale 
autoriteiten of hunne consols aan voorzegd B111ean 
opzenden de gewaarmerkte afschriften van elke 
machtiging tot het voeren hunner vlag, zoodra 
deze verleend zal zijn, en evenzoo het be~icht 
van de intrellkingen, die op deze vergunningen 
mochten toegepast worden. 

De bepalingen van dit artikel betreffen slechts 
de papieren bestemd voor inlandsche vaartuigen. 

2. Ouer de aa11lzo111l,i,ig va11 11erilacAte oaartuigen. 

XLII. Wanneer de bevelvoerende officieren der 
oorlogsschepen van eene der onderteekenende Mo
gendheden àanleiding hebben om te meenen_ dat 
een schip van minder dan 500 ton, 't welk aan
getroffen wordt in de hierboven aangeduide zone, 
slavenhandel drijft, of zich achnldig gemaakt heeft 
aan het varen onder eene valsche vlag, kunnen 
zij overgaan tot de verificatie der scheepspapieren. 

Dit artikel brengt geene verandering teweeg in 
den tegenwoordigen staat van r.aken, wat betreft 
de jurisdictie in de territoriale wateren . 

XLIII. Te dien einde kan een aloep, onder 
bevel van een zee-officier in uniform, aan boord 
van het verdachte vaartuig gezonden worden, nadat 
men dit gepraaid heeft om het met dit voornemen 
in kennis te stellen. 

De officier die aan boord van het verdachte 
vaartuig gezonden wordt, moei met de meest 
mogelijke inschikkelijkheid en omzichtigheid te 
werk gaan. 

XLIV. De verificatie der scheepspapieren zal 
bestaan in het onderzoeken der navolgende &tukken: 

1 •. Wat betreft de inla~dsche vaartuigen, van 
de papieren genoemd in artikel XLI; 

2•. Wat de andere vaartnigen betreft, van de 
stukken aangewezen bij de verschillende bestaande 
verdragen of overeenkomsten. 

De verificatie der scheepspapieren mag slechts 
aanleiding geven tot het honden van appèl over de 
equipage en de pasBRgiers, in de gevallen en op 
de voorwaarden in het volgende artikel genoemd. 

XLV. Het onderzoek naar de ladi~ van het 
vaartuig of de visitatie, kan slechts plaats hebben 
bij rnarlnigen varende onder de vlag van eene 
der "Mogendheden die de bijzondere overeenkomsten 
bij artikel XXII bedoeld , hebben gesloten of nog 
zullen sluiten, en dat wel volgens de bepalingen 
van die overeenkomsten. 

XLVI. Alvorens het Ba11gehonden vaartuig te 
verlaten, maakt de officier proces-verbaal op, met 
inachtneming van de get,l-uiken en in de taal van 
het land, waartoe hij behoort. 

Djt proces-verbaal moet door den officier gedag
teekend en onderteekend worden en de feiten 
constateeren. 

De kapitein van het aangehouden vaartuig, zoo
wel als de getnigen, hebben het recht aan het 
procea-verbaal alle ophelderingen toe te voegen, 
die zij noodig achten. 

XLVII. De commandant van een oorlogsschip, 
die een vaartuig onder vreemde vlag heeft aange• 
honden, moet in elk geval een verslag aan zijne 
Regeering uitbrengen , waarin hij de beweegredenen 
zijner handelingen uiteenzet. 

XLVIII. De korte inhoud van dat rapport, 
zoowel als een afschrift van het proces-verbaal 
opgemaakt door den offlrier die aan boord van het 
aangehonden vaartuig gezonden is, zullen zoo 
spoedig mogelijk verzonden worden aan het Inter
nationale Informatie-bureau, dat daarvan mede
deeling doet aan de naastbijzijnde consulaire of 
plaatselijke autoriteit van de Mogendheid onder 
wier vlag het onderweg aangehouden schip voer. 
Duplic!lten van die stokken zullen worden bewaard 
in de archieven van het Bureau. 

XLIX. Indien de gezagvoerder van eeu kruiser, 
ten gevolge van het uitoefenen der cootrllle, in 
de vorige artikelen omechre\"en de O"t'ertniging 
erlangt, dat er gedurende den overtocht slaven
handel aan boord is gedreven of indien er deugde
lijke gronden bestaan om den kapitein of den 
reeder te verdenken, hetzij van het varen onder 
eene valsche vlag, hetzij van bedrog of van mede
plichtigheid aan slavenhandel, brengt hij het aan
gehouden vaartuig in de naastbijgelegen haven 
der zone, waar zich eene bevoegde autoriteit be
vindt van de Mogendheid wier vlag geheschen is. 

Ieder der onderteekenende Mogendheden verbindt 

zich in het zonegebied aau te wijzen en aan het 
Internationaal Informatie-bureau op te geven de 
plaatselijke of consulaire autoriteiten of de speciale 
gemachtigden , die in de hierboven bedoelde ge
vallen bevoegd lijn op te treden. 

Het verdachte vaartuig kan eveneen• worden 
toevertrouwd aan een kroiser van zijn eigen land. 
ingeval deze er zich mede belasten wil. 

3. 011er !zet 01Ulerzoeleffl m Aet 6ereclzte11 va11 
aa,igelzoudm 11aartuigen. 

L. De in het voor~aande artikel bedoelde auto-
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riteit, aan welke het aangehouden vaartuig ia , 
overgegeven, zal een volledig onderzoek instellen, 
volgens de wetten en reg menteo vao haar land, 
in tegenwoordigheid van een officier van den 
vreemden kruiser. 

Ll. Indien uit dat onderzoek blijkt, dat het 
aangehouden vaartuig onder eene valaehe vlag 
heeft gevaren, zal het ter beschikking blijven van 
deop:ene die het aangehouden heeft. 

LIi. Indien uit het onderzoek blijkt, dat er 
slavenhandel heeft plaats gehad , hetzij door de 

aanwezigheid aan boord van slaven, bestemd om 

verkocht te worden, hetzij door andere daden 
van slavenhandel, genoemd iu de· bijzondere over
eenkomsten, worden schip en lading in beslag 
genomen en gesteld onder bewaking van de auto

riteit, die het onderzoek geleid heeft. 

De kapitein en de equipage z nllen worden ver

wezen naar de gerechtshoven, aangewezen in ar
tikel LIV en LVI. De slaven zullen in vrijheid 
worden gesteld nadat het vonnis gewezen ia. 

In de gevallen bij dit artikel voorzien, zal 

over de bevrijde slaven beschikt worden . volgens 

de bijzondere overeenkomsten , die gesloten zijn 
of znllen worden tusschen de ooderteekeoende 

Mogendheden. Bij gebreke van dergelijke over

eenkomsten kunnen de slaven aan de plaatselijke 
autoriteiten worden overgegeven om, zoo mogelijk, 
naar bun geboorteland te worden teruggezonden; 
anders zullen deze autoriteiten , voor zoover het 
van hen afhangt, hun de middelen. gemakkelijk 

maken om te leven, en, zoo zij dit verkiezen, 

zich in de streek te veatigen. 
LIII. Indien het onderzoek bewijst dat het 

vaartuig onwettig is aangehouden, zal er rechtens 

aanspraak bestaan op eene schadeloosstelling, ge
evenredigd aan het nadeel dat het vaartuig onder

vonden heeft door de gedwongen verandering van 

koers. 
Het bedrag dezer schadeloosstelling wordt vast

gesteld door de autoriteit, die het onderzoek ge
leid heeft. 

LIV. Ingeval de officier die het vaartuig heeft 
aangehouden geen genoegen neemt met de uit

komsten van het onderzoek, dat in zijne tegen

woordigheid heeft plaats gehad, wordt de zaak 

rechtens verwezen naar de rechtbank der natie 

wier vlag door het aangehouden vaartuig gevoerd 

werd. 
Op. dezen regel wordt slechts uitzondering ge

maakt in de p:eYBllen Wllll!in het geschil loopt 

over het bedrag der schadeloosstelling, vermeld 

in artikel LIII, welk bedrag zal worden bepaald 
lange scheidsrechtelijken . weg, zooals in het vol
gende artikel nader omschreven wordt. , 

LV. De officier, die een vaartuig heeft aan
gehond,,n en de autoriteit die het onderzoek ge
leid heeft, zullen binnen 48 uren ieder een scheids
rechter aanwijzen, terwijl aan de twee gekozen 
scheidsrechters zelven 24 uren toegestaan worden 
om een super-arbiter te benoemen. Deze scheids

rechter& moeten zooveel mogelijk gekozen worden 
uit de diplomatieke, consulaire of rechterlijke 

ambtenaren der onderteekenende Mogendheden. 

Inlanders, die door de contracteerende Regeerin

gen worden bezoldigd zijn volstrekt buitengesloten. 

De beslissing wordt genomen bij meerderheid van 
st~mmeo . Zij moet als eioduitspraak beschouwd 
worden. 

Indien het scheidsgerecht binnen de gesteldè 

termijnen niet samengesteld is, zal er ten opzichte 
der schadeloosstelling eu der schadevergoeding ge
handeld worden overeenkomstig de bepalingen van 
artikel LVIII, tweede lid. 

LVI. De zaken worden in den kortst mogelij ken 
tijd gebracht voor de rechtbank der natie, wier 

vlag door de beklaagden gevoerd ia. Echter kunnen 
de consnls of elke andere autoriteit van dezelfde 
natie als de beklaagden , mits speciaal daartoe 
aangewezen door hnn Gouvernement, gemachtigd 

worden in de plaats der rechtbank recht te spreken. 
LVII. De procedure en het vonnis wegens de 

overtreding der bepalingen van Hoofdstuk III 

znllen altijd zoo summier zijn als de wetten en 

reglementen, van kracht in het gebied, onder

worpen aan het gezag der onderte~kenende Mo
gendheden toelaten. 

LVIII. Elk vonnis van de nationale rechtbank 
of van de autoriteiten , bedoeld bij artikel LVI, 

waarbij verklaard wordt dat het aangehouden 
,aartnig geen slavenhandel gedreven heeft, zal 

dadelijk worden uitgevoerd , terwijl aan het vaar

tuig volle vrijheid gegeven zal worden om zijnen 
koers te vervolgen. 

In dat geval zal de kapitein of ree«l.er van het 
vaartuig dat zonder wettigen grond van verden

king aangebonden of in zijne reis gestoord ia, 
recht hebben schadevergoeding te eischen tot een 
bedrag, bij gemeen overleg vast te stellen tuSBch~n 
de Gouvernementen die rechtstreeks bij de zaak 
betrokken zijn of lan~ scheidsrechtelijken weg 

en betaalbaar binnen zes maanden U rekenen van 
de degteekening der rechterlijke nitspraak, waarbij 
het aangehouden vaartuig ia vrijgesproken. 
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LIX. In geval van veroordeeljng wordt het in 
beslag genomen vaartuig prijs verklaard ten bate 

van den aanhonder. 1 

De kapitein, de equipage en al e andere per
sonen die schuldig bevonden wojde , zullen naar
mate van de zwaarte van de sdaad · of he~ 
wanbedrijf waaraan zij zich sch ldig gemaakt 
hebben, en voorts overeenkomstig ~rt el V, gestraft 
worden. 

LX. De bepalingen van artikel L . tot LIX 
laten geheel onverlet de bevoegdh id zoowel als 

den procesvorm der bestaande of no op te richten 
speciale rechtbauke!l, bestemd om k nnis te nemen 
van feiten betrekkelijk den slavenh ndel. 

LXI. De Hooge contracteerende partijen ver
binden zich elkander wederkeerig e instrnctiën 
mede te deèlen, die zij , ter nitv ering der be
palingen van hoofdstuk III, geven uilen aan de 
gezagvoerders hnnner oorlogsschepen die de zeeën 
der bovenaangewezen zone bevaren. 

HOOFDSTUK IV. 

LANDEN VAN BESTEMMING WlER NSTELLINGEN 

HET HOUDEN VAN HUISSLA\'ICN OELATEN. 

LXII. De contracteerende Moge dheden wier 

instellingen het honden van huiss ven toelaten 
en wier bezittingen in en buiten frika diens
volgens, ondanks de waakzaamheid r overheden, 
tot plaatsen van bestemming dien voor Afri• 
kaansche slaven , verbinden zich de in- , uit- en 
doonoer van, evenals den handel in slaven te 
verbieden. Het scherpste en stren ste toezicht 
zal door ~ worden uitgeoefend o alle punten 
waar in-, nit- of doorvoer van Afrik ansche slaven 
plaats heeft. 

LXIII. De slaven, krachtens de b palingen van 
het vorige artikel bevrijd , worden, i dien de om

standigheden znlks veroorloven, n ar hun ge
boorteland teruggezonden. In ieder geval ont
vangen zij brieven van invrijbeidst ling van de 
bevoegde autoriteiten en hebben zij echt op hare 
bescherming en hnlp, ten einde iddelen van 
bestaan te vinden. 

LXIV. Iedere voortvluchtige slaaf, die de gren
zen van eene der in artikel LXII g oemde Mo
gendheden bereikt, wordt als vrij b schouwd en 
h~eft het recht van de bevoegde over eden brieven 
van invrijheidstelling te vragen. 

LXV. Iedere verkoop of andere o ereenkomst, 
waarvan de slaven, bedoeld bij artik 1 LXIII en 
LXIV het voorwerp geweest zijn, ten gevolge van 

w~lke omstandigheden ook, wordt als nietig en 
zonder waarde beschouwd. 

LXVI. De inlandscl!e vaartuigen, die de vlag 
voeren van een der landen, genoemd in art. LXII, 
worden, indien er aanwijzingen bestaan dat zij 
zich met slavenhandel inlaten, door de plaatselijke 
overheden in de havens, die · zij bezoeken, aan 
een streng onderzoek ten opzichte van hunne be
manning en passagiers onderworpen , zoowel bij 
aankomd .als bij vertrek. Bevinden zich Afri
kaansche slaven aan boord, dan wordt er tegen 
het vaartuig en tegen alle personen, die in de 
termen vallen om in staat van beschnldiging ge
steld te worden, eene gerechtelijke venolging in
gesteld. De slaven, die aan boord gevonden wor
den, ontvangen brieven van invrijheidstelling door 
de bemoeiingen der autoriteiten die de aanhouding 
der vaartuigen hebben bewerkstelligd. 

LXVII. Strafbepalingen in verband met die, 
voorzien bij artikel V, zullen worden uitgevaardigd 
tegen hen , die Afrikaansche slaven hebben in
gevoerd of vervoerd of daarin handel gedreven 
hebben; tegen hen, die knapen of \"olwassen 
mannen verminken en ben, die er handel in 
drijven, alsook tegen hnnne mededaders en mede
plichtigen. 

LXVIII. De onderteekenende Mogendheden er

kennen de hooge waarde der wet, houdende verbod 
van den handel in negers, bekrachtigd door Zijne 
Majesteit den Snltan van Turkije van 4/16 De• 
cember 1889 (22 Rebi-nl-Akbir 1807). Zij zijn 
overtnigd dat door àe Turksche autoriteiten een 
atrenit toezicht zal worden gehouden , vooral op 
de Weatknst van Arabië en op de wegen die deze 
kust verbiaden met de andere bezittingen van 
Zijne Keizerlijke Majesteit in Azië. 

LXIX. Zijne Majesteit de Shah van Perzië 
verbindt zich een nanwlettend toezicht te doen 
houden op de territoriale wateren , evenals op die 
der knsten \"an de Perzische Golf en der Golf 
van Oman, voor zoover die onder zijne sonve• 
reiniteit staan; alsook op de binnenwegen, die 
tot het venoer van slaven dienen. De magistratan 
en andere autoriteiten zullen te dien eindê de 
noodijlll volmachten ontvangen. 

LXl,. Zijue Hoogheid de Snltan van Zanzibar 
verbindt zich zijne meest afdoende medewerkinit 
te verleenen tot het betengelen der misdaden en 
wanbedrijven die door de handelaars in Afrikaansche 
slaven, zoowel te land als ter zee, worden ge• 
pleegd. De te dien einde in het Sultanaat Zan
zihar ingestelde rechtbanken zullen gestreng de 
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straibepalingen toepassen, ~noemd in artikel V. 
Ten einde te beter de vrijheid te verzekeren van 
de slaven die vrijverklaard zijn, hetzij krachtens 
de bepalingen dezer Algemeene Akte, hetzij krach
tens de besluiten , door Zijne Hoogheid en diene 
voorgangers te dien aanzien uitgevaardigd, zal te 
Zanzibar een Bureau tot invrijheidstelling worden 
opgericht. 

LXXI. De diplomatieke en consulaire ageoien 
en de zee-officieren der contracteerende Mogend
heden znllen binnen de grenzen der bestaande 
overeenkomsten, aan de plaatselijke antoriteiten 
hunne medewerking verleen en , ten einde den 
slavenhandel te bel pen beteugelen, daar, waar 
die nog bestaat. Zij hebben het recht de slaven
handel-processen, die zij hebben uitgelokt, bij te 
wonen zonder te mogen deelnemen aan de be
raadslainngen. 

LXXII. Ter bereiking van het doel, genoemd 
in artikel XVIII, zullen door de besturen der 
landen van bestemming van Afrikaansche slaven, 
bureau's tot invrijheidstelling worden opgericht of 
andere inslellin~en, die hetzelfde doel beoogen. 

LXXIII. Daar de onderteekenende Mogend
heden zich verbonden hebben elkander alle in

lichtingen te geven nnttig t.er bestrijding van den 
slavenhandel, zullen de Regeeringen, wie de be

palingen van dit hoofdstuk aangaan, op bepaalde 
tijden met de andere Gouvernementen de statis
tieke gegevens wiseelen , die betrekking ,hebben op 
de aange~ouden en bevrijde slaven, alsmede op 
de wettelijke of administratieve maatregel~n, die 
genomen zijn om den slavenhandel te beteugelen. 

HOOFDSTUK V. 

B.KPALINOEN TER VEKZEKl!:RINO VAN DE UITVOE• 

RING DER ALGEMEENE AKTE. 

1. Y an het internationale maritieme bwreau. 

LXXIV. Overeenkomstig de bepalingen van arti
kel XXVII wordt te Zanzibar een internationaal 
bureau opgericht waar elk der onderteekenende 
Mogendheden zich door een gemachtigde zal kan
nen doen vertegenwoordigen. 

LXXV. Het bureau zal geconstitueerd zijn, 
zoodra drie Mogendheden ha.re afgevaardigden 
zullen hebben aangewezen. 

Het zal een reglement 6amenstellen, waarbij 
zijne wérkzaamheden geregeld worden. Dat re-
11:lement wordt onmiddellijk ter bekrachtiging ge
zonden aan de onderteekenende Mogendheden, 
die van hun voornemen om zich aldaar te doen 
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vertegenwoordigen zullen hebben doen blijken en 
die te dezen aanzien zoo spoedig mogelijk zullen 
beslissen. 

LXXVI. De kosten dezer instelling worden 
gelijkelijk gedragen door de onderteekenende Mo
gendb.eden in het vorig artikel genoemd. 

LXXVII. Het bureau te Zanzibar ia belast met 
het inzamelen van alle stukken en inlichtin11:en 
die de beteugeling van den slavenhandel in de 
maritieme zone kunnen vergemakkelijken. 

Te dien einde verbinden zich de onderteeke• 
nende Mogendheden om aan het bureau binnen 
den kortst mogelijken tijd te doen toekomen : 

1 °. De stukken, omschreven in artikel XLI; 
2°. De korte inhoud der rapporten en de af• 

schriften der processen-verbaal bedoeld bij ar• 
tikel XLVIII; 

3°. De lijst der plaatselijke of consulaire au
toriteiten, der speciale gemachtigden, die bevoegd 
zijn om in rechten op te treden tegen de aan• 
gehouden vaartuigen, volgens artikel XLIX; 

4°. De afschriften der vonnissen en arresten 
van veroordeeling, uitgesproken overeenkomstig 
artikel LVIII ; 

5°. Alle inlichtingen die kunnen leiden tot de 
ontdekking van penonen, welke zich in de boven
genoemde zone met slavenhandel bezighouden. 

LXXVIII. [)e archieven van het bureau zullen 
te allen tijde openstaan voor die zee-officieren der 
onderteekenende Mogendheden, welke binnen de 
grenzen van de zone, bepaald bij artikel XXI, 
bevoegd zijn handelend op te treden, alsmede 
voor de plaatselijke of rechterlijke autoriteiten en 
voor de speciaal door hnnne Regeeringen aan
gewezen console. 

Het bureau moet aan de officieren en vreemde 
agenten, die gemachtigd zijn zijne archieven te 
raadplegen, de Yertaling in eene Europeesche 
taal verscb.affen van de stukken die in eene 
Oostersche taal opgesteld zijn. 

Het zal de mededeelingen doen , voorzien bij 
artikel XLVIII. 

LXXIX. Hnlpburean's in betrekking staande 
met het bureau te Zanzibar zullen kunnen ge
vestigd worden in zekere gedeelten der zone, 
krachtens eene te voren tusschen de betrokken 
Mogendheden te treffen schikking. 

Zij worden samengesteld nit de gemachtigden 
dier Mogendheden en ingericht overeenkomstig de 
artikelen LXXV, LXXVI en LXXVII. 

De stokken en inlichtingen, omschreven in 
, artikel LXXVII worden, voor zooverre zij het 

9 
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gedeelte der zone betreffen dat hen aangaat, 

rechtstreeks toegezonden door de plaatselijke en 

consulaire autoriteiten van die streek, onver

minderd de mededeeling aan het bnrean te 
Zanzibar, voorzien bij hetzelfde artikel. 

LXXX. Het bureau te Zanzibar maakt binnen 

de eerste twee maanden van ieder jaar een ver

slag op van zijne werkzaamheden over het af

geloopen jaar en van die der hulpburean'e. 

§ 2. Yan de uitwüsel,ing oan stuUen ·en inlicl,.
tingen, ffl slaoenl,.antlel betreffende, twsclzen 

de Begeeringen. 

LXXXI. De Mo~ndheden zullen elkRnder op 

de meest uitgebreide schaal en in den kortst 

mogelijken tijd mededeeling doen : 

1 °. van den inhoud der wetten en administra

tieve voorschriften, die ter toepassing van de be

palingen dezer Algemeene Akte bestaan of nit

gevaardigd zijn; 

2o. van de statistieke opgaven betreffende den 

slavenhandel, de aangehouden en bevrijde slaven, 

den handel in wapenen, ammunitie en sterke dranken. 

LXXXII. De uitwisseling dier documenten en 

inlichtingen zal plaats hebben onder leiding van 

een speciaal bureau, verbonden aan het Depar

tement van Buiteolandeche Zaken te Brussel. 

LXXXIII. Het bureau te Zanzibar zal aan dit 

bureau elk jaar het rapport inzenden , genoemd in 

artikel LXXX nopens zijne werkzaamheden ge

durende het afgeloopen jaar en over die der 

hnlpbnrean's die overeenkomstig artikel LXXIX 

opgericht mochten worden. 
LXXXIV. Die documenten en inlichtingen zullen 

verzameld , op geregelde tijden nitgegeven en aan 

alle onderteekeneode Mogendheden toegezonden 

worden. Deze nitgave zal elk jaar vergezeld gaan 

van een uitgewerkt overzicht der wetgevende, 

administratieve en statistieke documenten, genoemd 

in artikel LXXXI en LXXXIII. 

LXXXV. De kosten van dat bureau en die van 

briefwisseling, vertaling en drukwerk die daaruit 

voortvloeien, zullen door al de ooderteekeneode 

Mogendheden gedragen worden, en geïnd worden 

door tusschenkomst van het Departement van 

Buitenlandscbe Zaken te Brussel. 

§ 111. Yan de 6esclzerming der 6wrijde slaoen, 

LXXXVI. Vermits de onderteekenende Mogend

heden erkend hebben dat het haar plicht ie de 

bevrijde slaven in bare respectieve bezittingen te 

beschermen, verbinden zij zich in de havens der 

zone aangewezen in artikel XXI en op de plaatsen 
in hare gezegde bezittingen, waar Afn'l!:Mnsche 

slaven worden buit gemaakt of doorgevoerd of 

w~a~ zij aankomen, bnreau's of inrichtingen te 
vestigen, voor zoo ver die niet reeds bestaan, tot 
een aantal als door haar voldoende geacht wordt, 

en die speciaal bestemd zullen zijn tot het be
vrijden en beschermen van die slaven overeen

komstig de bepalingen van artikel VI, XVIII, 

LIi. LXIII en LXIV. 

!LXXXVII. De bureau 's tot invrijheidstelling 
of de antoriteiten met dien tak van dienst belast, 

geven brieven van invrijheidstelling af, en houden 

daf""Bn ee u register. 
Bij aangifte van een geval van slavenhandel of 

vap wederrechtelijke gevangenhondiog, of indien 

de slaven zelven hnlp vragen, nemen gezegde 

burean's of overheden zoo spoedig m~elijk alle 

n~ige maatregelen , om de bevrijding der slaven 

en het straffen der schuldigen te verzekeren. 

!Het afgeven der brieven van invrijheidstelling 

mag in geen geval vertraagd worden, indien de 

slaaf beschuldigd is van eene misdaad of van een 

ve~gr:ljp tegen het gemeene recht. Maer na het 

afgeven der genoemde brieven zal tot de rechter

lijke instructie worden overgegaan, in den vorm 

door de gewone procesorde voorgeschreven. 

LXXXVIII. De onderteekeneode Mogendheden 

zullen in hare bezittingen de stichting begunstigen 

van toevluchtsoorden voor bevrijde vrouwen en van 
optoedingsgeetichteo voor bevrijde kinderen. 

f,XXXIX. lle bevrijde slaven zullen zich te allen 

tijde kunnen wenden tot de bnreau's om in het 

ge~ot bnnner vrijheid l,eschermd te worden. 
Wie bedrog of geweld gepleegd heeft om een 

be,i;rijden slaaf zijne be'"rijdingsbrieven te ontnemen 

of hem van zijne vrijheid te berooven, zal als 

slavenhandelaar beschouwd worden. 

HOOFDSTUK VI. 

Bl!PXRKENDE JllAATREGBLE~ TEN AANZIEN . VAN 

DEN HANDEL IN STERKE DRANKEN. 

f C. Met recht bezorgd over de zedelijke en 
stoll'elij ke gevolgen die het misbruik van sterken 

drank voor de inlandscbe bevolkingen na zich 

slJpt, zijn de onderteekenende Mogendheden over

een~ekomen de bepalingen der artikelen XCI, 

XCII en XCIII toe te passen in eene zone, be
grensd ten noorden door de parallel op 20° N.B., 

ten zuiden door de parallel op 22° Z.B , ten 

westen door den Atlantiscben Oceaan en ten oosten 



24 JUNI 1891. 131 

door den Indischen Oceaan en onderhoorigheden • 
daatQnder begrepel) de eilanden tot op 100 zee
mijlen· van de knst. 

XCI. De Mogendheden zullen den invoer van 
gedistilleerde dranken verbieden in die streken 
van de zone, van welke zal geblek11n zijn, dat 
wegens godsdienstige meeningen of op andere gron
den het gebruik daarvan niet bestaat, of nog niet 
algemeen ie. De vervaardiging van gedistilleerde 
dranken zal aldaar eveneens verboden zijn. 

Il!dere Mogendheid zal de grenzen bepalen van 
de zone, waarbinnen in hare bezittio11en of proctec
toraten, de alcoholische dranken verboden zijn. 
Zij ia ~honden van de omschrijvinp: van det ge
bied binnen zee maanden mededeeling te doen aan 
de andere Mop:endhedeo. 

Van voorzegd verbod zal ,lechts mogen worden 
afgeweken voor beperkte hoeveelheden , bestemd 
voor het gebruik van nieHnboorlingen, en inge
voerd onder toezicht van en op de voorwaarden 
door iedere Regeering vast.gesteld. 

XCII. De Mogendheden die bezittingen hebben 
of protectoraat uitoefenen in de streken van de 
zone, waar de invoer niet verboden i, ,. maar waar 

sterke dranken op dit oogenblik of vrij of belast 
met 16 fr. per H.L. voor f>O graden sterkte 
worden ingevoerd, verbinden 1ich op die drankeo 
een inkomend recht te heffen van 16 fr. per H.L. 
voor f>O graden sterkte, en wel gedurende de eerste 
drie jareJI na de bekrachtiging der tegenwoordige 
!lgemeene Akte. Na verloop van dien tijd zal, 
weder voor een tijdperk van drie jar1111, het recht 
op 26 fr. gebracht kunnen worden. Bij het einde 
van het zesde jaar zal het recht herzien worden, 
waarbij een vergelijkend onderzoei naar de qit
kom,ten van die belasting tot grondslag strekken 
zal, ten einde alsdan, zoo mogelijk, een mioimnm 
beluting vast te stellen voor de geheele uitge
strektheid der zone, waarin het verbQd van invoer 
bedoeld bij artikel XCI niet bestaat 

De Mogendheden behouden het recht de belu
tingen geheven boven het bij dit artikel vastge
stelde minimum te handhaven of te verboogen in 
de streken waar zij dit recht thans bezitten. 

XCIII. De sterke dranken die vervaardigd moch
tea worden in de eti-41ken, bedoeld bij artikel XCII 
en die 'b<,,temd mochte.n zijn om afg,leverd te 

worden voor het gebrnik in het binnenland, zullen 
belut worden met een accijnerecht. 

Dat accijnsrecht, waarvan de Mogendheden ziçh 
· verbinden de heffing zooveel als maar eenigszill' 
mogelijk is te verzekeren. zal niet minder mogen 

bedragen dan het minimum van het invoerrecht 
bepaald bij artikel XCII. 

XCIV. De onderteekenende Mop;endheden, die 
in Afrika bezittingen hebben onmiddellijk grenzende 
aan de zone, omschreven in artikel XC , verbinden 
zich de noodige maatregelen te nemen om den in
voer van sterke dranken in de landstreken van ge
noemde zone over hunne binnengreruien te beletten. 

XCV. Ve Mogendheden zullen elkander door 
tnsschenkomst van het burean te Brnssel en vol
gene de bepalingen vermeld in Hoofdstnk V , de 

inlichtingen betreffende den handel in sterke dranken 
in haar respectievelijk grondgebied mededeelen. 

HOOFDSTUK VII. 

SLOTBEPALINGEN. 

XCVI. De tegenwoordige Algemeene Akte ver
nietigt alle daarmede strijdende overeenkom.ten, 

op een vroeger tijdstip tusschen de onderteekenende 
Mogendheden geeloten. 

XCVII. Onverminderd hetgeen bij_ de artikelen 
XIV, XXIII en XCII is bepaald, behouden de 
onderteekenende Mogendheden zich het recht voor, 
later en in gemeenschappelijk overleg in deze Alge
meene Akte de veranderingen of verbeteringen te 
brengen , waarvan de ~ring de wenschelijkheid 
z11l hebben aangetoond. 

XCVIII. De Mogendheden die deze Algemeene 
Akte niet hebben geteekend knnnen worden toege
laten om daaraan toe te treden. 

De onderteekenende Mogendheden behouden zich 
het recht voor, aan die toetreding zoodanige voor
waarden te verbinden als zij noodig mochten 
oordeelen. 

Indien geen voorwaarde is gesteld , brengt die 
toetreding recht.ene de aanneming mede van alle 
verplichtingen en de toelating tot alle voordeelen 
bij deze Algemeene Akte bedongen. 

De Mogendheden zullen zich verstaan ten aanzien 
der stappen, die te doen zijn om die Staten tot 
toetreding te bewegen., wier medewerking noodig 
of nattig zoude kunnen zijn, om de algeheele nit
voering der Algemeene Akte te rerzekeren. 

De toetreding ge.schiedt bij afzonderlijke akte. 
Zij zal langs diploll'.\atiekoo weg ter kennis gebracht 
worden van de Regeering van Zijne Majesteit 
'den Koning der Belgen en <loor deze a11n alle 
Staten, di~ geteekend hebben of toegetreden zijn. 

XCIX. De bekrachfüçing dezer .Algemeeoe Akte 
iml zoo spoedig mogelijk plaa'8 hebben en in geen 
geval langer dan een ia,.r worden uitgesteld. 

Iedere Mogendheid Zl!l harii hfkrachtiging doen 
9• 
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toekomen aan de Regeering van Zijne Majezteit 
den Koning der Belgen, die alle andere Mogend
heden, welke deze Algemeene Akte onderteekend 
hebben in kennis daarvan zal atellen. 

De bekrachtigin@en van alle Mogendheden zullen 
gedeponeerd blijven ia de archieven van het 
Koningrijk België. 

Zoodra alle bekrachtigingen sullen ingekomen 
zijn , of hoogstens één jaar na de onderteekening 
dezer Algemeene Akte, zal eene Akte van Bewaar• 
gering worden opgemaakt in een Protocol dat onder
teekend zal worden door de vertegenwoordigen van 
alle Mogendheden, die de Akte bekrachtigd hebben. 

.Een gew11BrIDerkt afschrift van ~at Protocol zal toe
gezonden worden aan alle betrokken Mogendheden. 

C. De tegenwoordige Algemeene Akte zal in 

werking treden in alle bezittingen der contrac

teerende Mogendheden op den zestigsten dag na 
dien, waarop het Protocol van Bewaargeving , in 
het vorig artikel genoemd, zal zijn opgemaakt. 

Ten oorkonde waarvan de respectieve Gevol

machtigden de tegenwoordiKI' Algemeene Akte 
onderteekend en van hun zegel voorzien hebben. 

Gedaan te Bruaael, op den lweeden dag van 

de maand Juli achttienhonderd negentig. 
(L. S.) (get.) L. G.EBICKK. 

,, 
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J. G. DE AGUXBA. 
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A. VAN MALDt:GHBll. 
EDWIN H. TEBBBLL. 

H. s. SANPORD. 

A. Bouafa:. 
G. CoGORDAN. 

VIVIAN. 
JOHN KIBK. 
F. Dx RBNZIS. 

F. CATALAN[. 
NABARE AGA. 

HBNRIQUB DE MACEDO PEREIRA 
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JOHN KIRK • 
Göaanro. 

80 JU'Jli, 18111. BESLUIT, houdende nadere wijzi
ging van den algemeenen maatregel van inwen• , 
dig beatunr, vutgesteld bij Koninklijk besluit 
van Sl Angostus 1886 (Staata!Jl,ail, n°. lóll). 

s. 148. 
JN NA.All VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1.r EMMA, EMZ. 

Op de voordracht van den Minister van Jnatitie, 
van 20 Mei 18111, 8• afdeeling, u•. 102; 

Overwegende, dat het wenschelijk is den al
gemeenen maatregel van inwendig bestunr, vast
geateld bij het Koninklijk besluit van Sl Augus
tns 1886 (Staata!Jl,ad n•. 1 óll) en gewijzigd en 

aangevuld bij het Koninklijk besluit van 20 Jnli 1887 

(Staata/Jl,ail, n•. 1311), nader te wijzÏK1'n; . 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

16 Juni 18111, n•. 6) ; 
Gelet op het nader rapport van den Minister 

van Jnstitie, van den 2ó Jnni 18111, 3° af. 

deeling n°. Uli; 
Hebben goedgevonden en ventaan: 

Art. 1. Ue tweede zinsnede van artikel l 08 
van gemelden maatregel, luidende: •ontvluchting 
of J.IOSÎng daartoe wordt steeds met deze ver

p~tsing ge■traft" vervalt. 
2. De artikelen 111, 112 en 113 van ge• 

melaen maatregel worden gelezen als volgt: 
.drtael 111. De hoofden der geztichten kunnen 

de atraffen , in art. 20 der wet van 14 April 1886 
(Staaû!Jlad n°. 62) snb 2°. tot en met 6°. vermeld, 
op eigen gezag opleggen - die sub 2°. , 3°. en 
4,0 • genoemd, echter voor niet langer dan Il dagen. 

Van elke door hen opgelegde straf geven zij 
onverwijld kennis aan den voorzitter van het 
college van regenten. Deze beoordeelt of hij 
zich daarmede kan vereenigen. Is dit hel geval 

dan kenrt hij de straf goed en is daarmede de 
1aak beslist. 

111 dit het geval niet dan wijzigt hij de straf 
of heft hij haar op. 

.J.ttil:t,l 112. De straf in art. 20 der wet van 
· 14, ~pril 1886 (Staaû!Jl,ail, n°. 62) sub l•. ver• · 

m~, kan alleen door den voorzitter van het 
coli~ van regenten worden opgelegd. 

11'.ij brengt alle door hem opgele,de of ver-

1wUifde straffen in de eerstvolgende vergadering 
van het college van regenten ter kennis van het 

college. 
.lrtil:ttl 118. In afwachting der beslissing van 

den voorzitter ~an het college van regenten, zijn 

de h110fden van de gestichten bevoegd den gevangene 

of verpleegde voor zich zelven en anderen door 
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afzondering of door het bezigen nn een dwang
buis or andere middelen onschadelijk te maken. 

De Minister van J nstitie is belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staau6lad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 30sten Jnni 1891. 
(g•I.) EMMA. 

De Minuter i,an Jwtitie, 
(g,t.) Run VAN BEERENBROEK. 

(Uitgeg. 8 Juli 1891.) 

4 Juli 1891. BESLUIT, houdende aanwijzing 
van de gemeente Boztm!Jurg als losplaats bij 
invoer langs rivieren en kanalen, voor bus
kruit, dynamiet en andere ontplofbare stoffen. 
s. 144. 

Bij deze wet wordt de gemeente Roztm!Jurg aan
gewezen als loaplaat.a voor buskruit, dynamiet en 
andere ontplofbare stoffen, bij invoer langs rivieren 
en kanalen op den voet van het gewijzigd Ko
ninklijk besluit van 26 Maart 1872, S. 19. 

4 Juli 1891. BESLUIT, houdende goedkeuring 
van een reglement voor den dienst der Rijk&• 
telegraaf en intrekking van drie daarmede 
in verband staande besluiten. ·s. 145. 

IN IIAAll VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

Wu· EMMA , ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid, van 30 Mei 1891, 
La. B, afdeeling Posterijen; 

Gezien de wet van 7 Maart 1862 (Staaûólad 
n°. 48); · 

Gelet op het Koninklijk besluit van 29 Jnni 1886 
(Staatlólad no. 114), waarbij een reglement voor 
den dienat der Rijkstelegraaf wordt vastgesteld; 

In aanmerking nemende de wenschelijkheid, dat 
de bepalingen nopens het telegraphisch verkeer 
binnen Nederland zooveel mogelijk overeenstem
men met die, welke te rekenen van 1 Jnli 1891 
voor het int~rnationaal verkeer zullen gelden; 

Deo Raad van State gehoord (advies van den 
23 Jnni 1891, n°. 8); 

Gelet op het nader rapport van den voor
noemden Minister, van 30 Jnni 1891, La. K, 
afdeeling Posterijen ; . 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1 °. het reglement voor den dienst der Rijks

telegraaf goed te kenren, zooala het aan het tegen
woordig besluit is gehecht: 

2°. het Koninklijk besluit van 29 1nni 1886 
( Staat,ólad n°. 114), alsmede dat van l 3 April 1891, 

no. 20, en dat van 9 Mei 18111, n°. 46, in te 
trekken; 

8°. te bepalen, dat het bij dit besluit voor den 
dienst der Rijkstelegraar goedgekeurde reglement 
in werking zal treden op den vijfden dag na de 
dagteekening van het Slaaûólad en de Staat,
coura,,t, waarin het is geplaatst, en dat met het
zelide tijdatip het reglement, bij het anb 2°. ge
noemde beslnit goedgekeurd, buiten werking wordt 

gesteld. 
De Minister voornoemd ia belaat met de uit

voering van dit bealnit, hetwelk in het Staat,ólad 
en gelijktijdig in de Staal1courant zal worden 

geplaatst. 
Het Loo, den 4den Juli 1891. 

<get.) E M M A. 
D, Mi11. oan 1/Tater,taat, Ha11del en Nijoer/,eid, 

19et ) HA Vl!:l.AA R. 

(Uitgeg. 15 Juli 1891.) 

REG L E M ENT ooor dm die1t1t der Bijkl
telegraa J. 

Ka11torm en lij1'ffl. 

Art. 1. lle Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid bepaalt in welke plaataen kantoren 
van de Rijkstelegraaf gevestigd worden. l>e ge
melde Minister ia mede bevoegd tot opheffing van 
kantoren, ~ daartoe aanleiding bestaat. 

GeAeimAoudi'llfl. 

2. Den beambten , met den telegraafdienst be
laat, is elke mededeeling omtrent telegrammen, 
anders dan aan hen , die tot kennisneming bevoegd 
zijn, overeenkomstig hnn ambtseed verboden, op 
de in het 1/Tetl>oei oan Strafr1c!,t bepaalde straffen. 
Ook motzen zij, middellijk noch onmiddellijk, anden 
dan ambtshalve, nieuwstijdingen aan dagbladen 
besorgen of tot de redactie dier bladen, tenzij met 
nitdrnkkelijke vergunning van den Minister, Î1I 

eenige betrekking staan. 

Toega'llfl tot de 1ei11kamer1. 

3. De toegang tot de eeinkamen is alleen ge
oorloofd aan de personen, die behooren tot den 

· dienst, van telegraaf of van poat, welke in die 
lokalen wordt uitgeoefend en voorts aan hen, die 
daartoe door den Hoofddirecteur der Poaterijen 
en der Telegraphie zijn gemachtigd. 

Ope1Ut1lli'llfl oa11 de kantorm. 

4. De ttiegraafkantoren worden naar den tijd, 
gedurende welken zij voor de aanneming en over-
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breogiog der telegrammen open zpn , verdeeld in 
drie klassen , namelijk : 

a. kantoren met dag• en nachtdienst; 
IJ. kantoren met doorloope en dagdienst ; 
c. kantoren met beperkten dagdienst. 
De kantoren met dag- en nachtdieoet zijo oQBf

gebroken voor deo dieost opeo. 
De kantoren met doorloopenden dll(tdieost van 

8 nur des morgena tot 9 uur dea avonds. 
De Hoofddirecteur de Posterijen en der Tele

graphie is echter bevoegd. den diensttijd.'van rijks
tegraafkantoren met doorloopenden dagdienst in 
bijzondere gevallen tijdelijk te beperken of uit te 
breideri. Tot zoodaoige beperking of uitbreiding 
gaat hij over, wanneer dit wordt verlangd door 
den Minister vao Waterstaat, Handel en Nijver
heid• aan wien hij van elke beperking of uitbrei
ding onverwijld kennis geeft. De gemelde Hoofd
directenr regelt tevens den diensttijd der kantoren 
met beperkten dagdienst. 

De uren van openstelling der kantoren worden 

in de . 8t111Jl1couratlt medegedeeld. Zij worden 
voortdurend op eene aan de buitenzijde van het 
kantoor zichtbare plaats voorgehangen of op andere 
wijze bekend gemaakt. 

De middelbare tijd van inuterdam geldt voor 
al de Nederlandsche rijkstelegnuûkantoren. 

Y erzmdi1'(J uit plaaum "7aar gem tBlegraaf • 
kantoor lJe,taat. 

5. Uit plaatsen, waar p:een telegraafkantoor is 
gevestigd, kan de inzendin11: van telegrammen aan 
het naaste telegraafkantoor door tusschenkomst 
der póstkantoren geschieden. 

De tusschenkomst der postkantoren bestaat in 
'ile aanneming der telegrammen in den vorm van 
·gesloten brieven , welke zonder kosten voor den 
afzender aan het kantoor van de Rijkstelegraaf, 
met de eerstvertrekkende post worden gezonden, 
en in de invordering der verschuldigde gelden en 
overmaking daarvan aan het rijk§telegraafkantoor. 

Sclirijfgereedtcluzp ten dien8te i,an liet publiek. 

6. De_ telegrammen knnnen aan de telegraaf: 
kantoren worden geschreven. Het noodip:e schrijf
gereedschap is daar ten dienste van het pnbliek 
beschik baar. 

Hoe de telegrammen zijn te lmderaclteidm. 

7. De telegrammen worden 011derscbeiden in 
.regeerii1gs- , di~nst- en bijzondere telegrammen. 

Onder regeeriqgstelegrammen wordeo verstaan : 
a. telegramme van de Koningin, de Koningin

Weduwe, )legentes, en de leden van het Konink• 
lijk Hni1; 

IJ. telegrammen van de Ministers, hoofden van 
Depai'tement1m van algemeen bestuur, en van de 
Cofmissaris~n des Konings in de provinciën; 

ç. de telegrammen van den Directeur van het 
K~binet des Konings; 

fi. telegrammen van de opperbevelhebbers der 
land- en zeemacht, de bevelhebbers io de mili
taire afdeeliogen en de commandanten der mari
tieme directiën ; alsmede telegrammen vao de 
be~elvoerende officieren van H. M. schepen aan 
den Minist~r van Marine ; 

e. telegrammen van de Nederlandsche en vreemde 
diplomatieke en conanlaire agenten, met dien 
ve1)8tande. dat, wanneer consulaire agenten handel 
drijven, bonne telegrammeu niet als regeerings
telegram worden beschouwd, tenzij die aan een 
ofli.ciëel persoon gericht zijn en over dienstzaken 
handelen ; 

f. de telegrammen van de voorzitters der hoofd
kie~districten, betreffende den uitslag der ver kie
zi ngen • aao den Minister van Binnenlaodsche 
Zaken of aan de Commissarissen des Konings in 
de provinciën; 

q. de telegrammen van burgemeeste1·s, betreffende 
ve)lltoring der openbare orde, aan de Regeering 
of r,an d11 Commissarissen des Konings in de pro• 
vinciën ; alsmede de telegrammen van .provinciale 
adjudanten en van plaatselijke en garnizoens
coJmaodanten, betrekking hebbende op het ver
lee!llln van militairen bijstand; 

A. de telegrammen over dienstzaken van den 
commaodeereodeo officier van het koloniaal werf
deppt te Hardenoijl:; 

i, de telegrammen over dienstzaken, wanneer 
de ~ehandeli1'(J alf regeering,telegram bij de aan• 
lMding aftl01iierlêjl: wMdt 11er:wclit, van de pro
curf urs-gene.raal der gerechbboven, den advocast
fiscaal van de zee- en landmacht, de officieren 
van J nstitie /' de auditenrs•militair, de kanton
reclters, de officieren en onderofficieren der maré
chal15Sée en de commissarissen van politie ; 

j i de telegrammen van den agent van het Mi
nisterie van Financiën te Amsterdam aan den 
Mil)ister, alsmede van de directie der N ederlandsche 
.Bank gewisseld qiet de bijbank te Rotterdam eo 
de 11S9ntschappen; 

A:. de telegrammen, nopens den toestand der 
rivii!ren van of aan waterstaatsambtenaren, in tijden 
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dat de buitengewone rivier-corréspondentie 1s m
gesteld, alsmede de telegrammen van den daarbij 
betrokken hoofdingenieur van den waterstaat om
trent den dienst van het kanaal van Terneuzen; 

l. de telegrammen van de opzichters der kust-' 
verlichtingen , betreffende zeerampen, de bewe~ing 
van oorlogschepen, het toezicht op locie visschers
vloot of andere dringende marine-aangelegenheden, 
aan den Minister van Marine, de commandanten 
der marine, de inspecteurs van het loodswezen 
of de commissarissen der loodsen; 

m. de telegrammen va_n den chef van het loods
wezen te Vlissingen aan zijn ambtgenoot te A nt
werpen; 

n. de telegrammen van en aan den raad van 
toezicht op de spoorwegdiensten aan en van de 
ambtenaren, onder de bevelen van den raad ge
plaatst, en de besturen der spoorwegmaatschappijen; 

~- de telegrammen, betreffende het buitengewoon 
militair vervoer over de spoorwegen , van de leden 
en den secretaris der permanente militaire spoor
wegcommissie en de bestuurders van spoorweg
diensten, mits voorzien van de aanwijzing ·•Re
gèeringstelegram"; alsmede de telegrammen van 
de leden der uitvoerings- en étappe-commissiën 
en van de door de permanente militaire spoor
wegcommissie aan te wijzen spoorwegambtenaren, 
zonder dat dit uit eene aanwijzing op het tele
gram behoeft te blijken; alles in tijden van oorlog, 
oorlogsgevaar of oproer; 

p. de militaire diensttelegrammeri , bedoeld in 
art.. 9 en 10 van het reglement voor gemeen
schappelijken militairen en burgerlijken telegraaf
dienat, in tijden van oorlog of van voorbereiding 
tot oorlog; 

q. de telej.".rammen, aan welke door den Minister 
van Waterst.aat, Handel en Nijverheid tijdelijk de 
rang van regeeri ngstelegrammen wordt toegekend; 

r. de antwoorden ,op regeeringstelegrammen, 
met dien verstande, dat hij, die een telep:ram als 
antwoord op een regeeringstelegram wenscht te 
zien beschouwd, bij de aanbieding daarvan, des ver
langd, het ontvangen regeeringstelegram vertoone. 

Als diensttelegrammen worden beschouwd de 
telegrammen, die den dienst van de telegraaf of 
den vereenigden post- en telegraafdienst betreffen. 

Bijzondere telegrammen zijn die, welke niet 
tot de regeerings- of diensttelegrammen behooren. 

Kenteekenen van regeeringatelegrammen. 

8. Regeeringstelegrammen moeten, ten blljke 
der bevoegdheid van den afzender en van zijn 

verlangen om het bericht als regeeringstelegram 
te doen behandelen , in den regel en behoudens 
het geval dat omtrent een en ander geen twijfel 
bestaat, van een zegel of stempel zijn voorzien. 

Gebruik 1Jan talen. Telegrammen zonder inlwud. 

9. De telegrammen mogen, in het binnenlandsch 
verkeer, worden aangeboden in iedere taal, waar
van de letters door de voorgeschreven seinteekens 
kunnen worden overgebracht. 

In het verkeer met het buitenland kunnen, 
behoudens de uitzonderingen in artikel 10 ver
meld, de telegrammen worden gesteld in de talen, 
voor dat • verkeer aangewezen. Nochtans wordt 
bij voorkeur het gebruik van het Fransch, Dnitsch 
of Engelsch aan bevolen. 

• Telegrammen zonder inbond, met bestemming 
binnen Nederland en ook daar buiten, worden 
aangenomen. 

Gekeim ackrift. 

10. Behoudens de na te melden uitzonderingen 
is het gebruik van geheim schrift geoorloofd. 

Het geheim schrift wordt onderscheiden in : 
1°. 01Jereengel,:omen taal; 11°. cijfersckrift; 

8°. l.ettersckrift met gekeime beteekenia. 
Geheim schrift kan voor bijzondere telegrammen 

alleen gebruikt worden voor zoover het door het 
land van bestemming is toegelaten. 

Behoudens het bepaalde snb 8°., kan de in
'1ond van bijzondere telegrammen gedeeltelijk uit 
verstaanbare taal en gedeeltelijk uit geheim schrüt 
bestaan. 

] 
0

• Onder overeengel,:omen taal wordt verstaan 
het gebruik van woorden, waaraan een bepaalde 
beteekenis is toegekend en die dus alleen ver
staanbaar zijn voor hen, welke omtrent die be
teekenis zijn ingelicht. Die woorden worden 
ontleend aan woordenlijsten, die voor dat doel 
zijn toegelaten. . 

De overeengekomen taal mag alleen bestaan nit 
woorden, die uit t.en hoogste tien letters zijn 
samengesteld en ontleend zijn aan de Doitsche, 
Engelsche, Fransche, Italiaansche, Latijnsche, 
N ederlandsche, Portngeesche en Spaansche talen. 
In hetzelfde telegram kunnen woorden uit ver
schillende talen worden toegelaten. 

Eigennamen mogen in de woordenlijsten niet 
voorkomen. Zij mogen in telegrammen in over
eengekomen taal niet worden gebezigd, dan met 
hunne gewone beteekenis. 

Het kantoor van afzending kan de overlegging 
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,orderen van de woordenlijst of de woordenlijsten, 
waaraan de woorden van een telegram .in over
eengekomen taal zijn ontleend. 

2°. Als telegrammen in cijfw1cli.rift worden 
beschouwd die, waarvan de inhoud geheel of ten 
deele beataat nit groepen of reeben van cijfel'II 
met geheime beteekenis. Het cijferschrift moet 
uitsluitend met arabische e!ijfen geschreven zijn. 

8°. Lettw,cli.rift fll4t geÀIÛM Hte11llmil mag 
in bijr.ondere telegrammen niet voorkomen. Het 
wordt alleen toegelaten in den inbond van regee
ringa- en diensttelegrammen; noohtane , io ook bij 

regeerinf!:S• en dienattelegrammen het g;,mengd 
gebruik van cijfel'II en lettel'II , met geheime be
teekenia, verboden. 

Duidelijll 1cl,rift. W aM'llUrlru,gett. 

11. Elk te verzenden telll@:Rm moet duidelijk 
· geschreven zijn in letten of cijfel'II, welke door . 

de voorglll!Chreven 1einteeken1 kunnen worden 
overgebracht. Uitschrappingen, verwijzingen, door
halingen, bij,oegingen of ovenchrijvin11;en worden 
alleen toegelaten, wanneer zij behoorlijk zijn 
gewaarmerkt. 

Yolgorde. 'fT erllorte aaMtlijzingm. 

12. Bij de samenstelling van een telegram moet 
de onderstaande volgorde worden in acht genomen: 

1. de aanwijzing voor voorrang, betaald ant
woord, collationneering, kennisgeving van ont
vang, naseioing, open bestelling, aflevering in 
eigen handen, bezorging buiten den bestellings
kring, betaling van bestelgeld , bestelling per 
telephoon , enz. ; 

2. het adres; 
8. de inbond; 
'6. de ooderteekening; 

Voor de onder n°. l bedoelde aaowuzmgen 
kunnen de volgende verkortin~ worden gebruikt: 

Dringend • • • • • D. 
Betaald diensttelegram · . ST. 
Antwoord betaald. • • RP. 
.Dringend antwoord betaald . 
Collationneering • • • • 
Kennisgeving van ontvang • 
Naseinen. • • 
Open bestelling 
Eigenhandig 
Post betaald • 
Post aangeteekend 
Bode betaald • 
Bestelgeld betaald 

RPD. 
TO. 
CR. 
FS. 
RO. 
MP. 
PP. 
PR. 
XP. 
OP. 

Estafette betaald EP. 

Estafette bo:rggeateld • ED. 
Telephoonbestelling • TB. 
Iedere verkorte aanwijzing moet tusschen haakjes 

worden ~teld en wordt als één woord geteld. 
Schrijft men aan het hoofd van buitenlandsche 

telegrammen de aanwijzingen voluit, dan moeten 
zij in het Fransch gesteld zijn, 

Állreum. 

13. De adressen moeten volledig en duidelijk zijn, 
met vermelding, zoo mogelijk , van straat . boort 
en huisnummer, of anders van het beroep van 
den geadresseerde of andere detgelijke aanwijzing. 
In elk geval moet door het adres de naam van 
den geadresseerde en het telegraafkantoor van 
bestemming worden aangewezen. 

In loeaaltelegrammen (zie art. lli) kan de aan
wijzing der plaats van bestemming 'lforden weg
gelaten. 

De adressen knnnen in een tnsschen de belang• 
hebbenden overeengekomen of in verkorten vorm 
worden geschn,veo. Voor het gebruik van elk 
overeengekomen of verkort adres is een recht van 
twintig gnlden 'a jaars verschuldigd, bij vooruit
betaling- te voldoen door den geadremerde, die 
zich onder dat adres telegrammen doet seinen. 

Het adres der telegrammen, naar andere dan 
N ederlandsche kantoren, moet worden gesteld in 
het Fransch of in de taal van het land van 
bestemming. 

Voor telegrammen naar den vreemde ia in vele 
gevallen eene nadere aanwijzing omtrent de ligging 
der plaats van bestemming aan te bevelen. 

Telegrammen, aan reizenden gericht, zijn alleen 
toegelaten als de afgifte zonder bezwaar voor den 
dienst kan geschieden. 

Latere aanvulling of verbetering van een on
volledig of gebrekkig adres, of van eeoe onvoldoende 
aanwijzing voor bezorging buiten den bestellinga
kring, geschiedt bij een betaald diensttelegram aan 
het kantoor van bestemming, op kosten van den 
afzender (zie art. 35 ). · 

Onturteeketting. 

14. De ooderteekening kan onder eeo overeeo
~komen of verkorten vorm geschreven worden 
of ook geheel wegblijven 

Van den afze.oder van een bijzonder telegram 
kan echter worden verlangd, dat hij zijne identiteit 
bewijze , en in elk geval kan de beambte vorderen , 
dat de naam van den afzender op het telegram 
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worde gesteld, en dat de woonplaats of het adres 
van den afzender worde opgegeven. 

De afzender is van 1ijn kant bevoegd de ver
klaring der echtheid van zijne handteekeninit in 
het telegram op te nemen. Hij kan die verklaring 
doen overbrengen, hetzij woordelijk, het.ij in dezen 
vorm : • Ottderteeimi,,g /JekracAtigd door • • • ". 

De beambte overtuigt zieh van de deugdelijkheid 
der bekrachti(ring. Tenzij de onderteekening aan 
het kantoor bekend is, wordt die niet als dengde• 
lijk erkend, dan voorzien van het zegel of den 
stempel der autoriteit, die de bekrachti(ring heeft 
onderteekend. 

15. De seinkosten voor telegrammen tnsschen 
twee N ederlandsche kantoren in verschillende plaat• 
sen bedragen voor tien of minder woorden 25 cent, 
en voorts 8 cent voor iedere twee woorden daaren
boven; met dien verstande, dat als het gezamenlijk 
getal woorden niet door twee deelbaar ia , voor 
de toepassing van het tarief een der woorden voor 
twee zal worden berekend. 

Telegrammen tusschen een rijkskantoor en de 
binnen den bestellingskring (art. 38) van dat 
kantoor gelegen bijkantoren (locaaltelegrammen) 
worden overgeseind tegen den prijs van 16 cent 
voor de eerste tien woorden en van 1 cent voor 
elk woord daarenboven. 

Het tarief voor telegrammen naar plaatsen bniten 
Nederland wordt door den Minister van Water
staat, Handel en Nij verheid volgens de gesloten 
of nader te sluiten overeenkomsten vastgesteld. 

Op elk kantoor zijn tarieven ter inzage voor 
het pnbliek voorhanden. 

"ll'iJ:,e ~a11 telkll der woordell e,s teeke,u. 

16. Bij het tellen der woorden van een tele
gram , tot toepassing van het tarief, worden de 
volgende regelen inachtgenomen: 

1. Behoudens de bij dit reglement vermelde 
uitzonderingen, worden alle woorden, bestemd om 
te worden overgeseind, in de prijsberekening be
grepen. 

2. Om als één woord te worden geteld, mag 
een woord in het verkeer binnen Enropa nit niet 
meer dan vijftien , en in dat met kantoren in 
andere werelddeelen uit niet meer dan tien letten 
bestaan, 

Bij langere woorden geldt iedere vijftien- of 
tiental letten , alsmede de ovenchietende letten 

minder dan vijftien of tien, voor één woord 
CA, ä (1111) en ö (oe) worden bij deze telling 
ieder als één letter aangemerkt. 

8. In telegrammen, waarvan de inbond gedeelte
lijk uit verstaanbare en gedeeltelijk 11it overeen
gekomen taal bestaat , gelden , zoowel ten aanzien 
van de verstaanbare woorden als voor de woorden 
der overeengekomen taal, elk tiental letters, als
mede de overschietende letters, minder dan tien, 
voor één woord. 

Is gedeeltelijk verstaanbare taal en gedeeltelijk 
cijferschrift gebruikt, dan worden de verstaanbare 
woorden volgens pnnt 2, en het cijferschrift vol
gens pont 7 dezer paragraaf berekend. 

4. De in het adres voorkomende namen van 
het kantoor en van het land van bestemming , 
worden, onafhankelijk van het aantal letters, voor 
één woord geteld, mits die namen zijn geschreven 
zooale ze voorkomen in de officiëele lijsten der 
rijketelegraafkantoren. 

IS. Woorden of woorddeelen, door een koppel
teekeo verbonden of door eene apostrofe gescheiden, 
worden ieder voor één woord geteld, met dien 
verstande echter, dat de samengestelde woorden, 
waarvan, naar het gebruik der Engelache en 
Fransche talen, de deelen door- een koppelteeken 
of liggende streep zonden zijn te scheiden, als 
één woord worden berekend , indien die deelen 
aaneengeschreven zijn. 

6. Met het taalgebruik strijdiire samenvoeging 
van woorden is niet geoorloofd. Behoudens het 
bepaalde sub 4, gelden namen van plaatsen, 
straten, pleinen enz., ei11ennamen tan landen, 
steden en personen , de namen van schepen, gelijk 
ook getallen in letters, voor zooveel woorden als 
de afzender heeft gebruikt om ze uit te drukken. 

7. In het verkeer binnen Enropa worden vijf 
cijfers, en in dat met kantoren buiten Enropa 
drie cijfers voor één woord gerekend. 

Bij getallen van meer dan vijf of drie cijfers 
geldt dan elk vijf- of drietal cijfers, alsmede de 
overschietende cijfers, minder dan vijf of drie, 
voor één woord. Dezelfde regel geldt voor de 
berekening van lettergroepeu. 

8. Op zichzelf staande letters of cijfers, onder
strepingen, aanhalingsteekens ( • '') en haakjes ( ) 
worden elk als één woord geteld. 

9. De tot den inhoud van · een telegram be
hooreode sinteekens, apostrofen en koppelteekens, 
gelijk ook de aanduiding van een nieuwen regel 
worden bij de berekening der seinkosten niet in 
rekening gebracht. . Tot hunne overbrenging in 
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het verkeer met kantoren bniten Europa bestaat 
geene verplichting. 

De teekens, die de telegraaf niet kan over
brengen, en welke de afzender mitsdien door 
woorden moet omschrijven, worden voor zoo veel 
woorden, als er gebrnikt 1ijn, berekend. 

10. Punten en komma's, welke tnsschen de 
cijfers van een getal voorkomen, alsmede brenk

atrepen worden als cijfers in rekeuing gebraehi. 
ll. De gebezigde letters bij getallen, als •21isten, 

20ième", en, Îlr de adressen van binnenlandsche 
telegrammen, ook bij huisnummers, ale 19a, 
enz. worden ieder als een cijfer medegeteld. 

Van handels- en goederenmerken worden de 
bijeengevoegde letters en de bijeengevoegde cijfers 

ieder afzonderlijk berekend, terwtil de door ponten, 
komma's of strepen ,rescheiden letters of cijfers 

ieder voor een woord gelden. Zoo zijn •CH23" = 
3" AP 2 woorden, -;;y- = 2 woorden, H = 1 woord, 

,C.H.Fli" = 4 woorden. 

12. Indien een telegram, gesteld in de taal 
van het land van bestemming, met de taal strij

dige samenvoegingen bevd, die ten kantore van 

afzending niet zijn opgemerkt, wordt den geadres
seerde het door ~en afzender te weinig betaalde 
in re_kening gebracht. 

Y rij1telliMfJ 11an 1einlolten. 

17. Alleen diensttelegrammen worden kosteloos 
overgeseind. 

P wruitbetal,ing. 

18. Behoudens de bij dit reglement vermelde 

uitzonderingen , worden de eeinkoaten van den 
afzender geheven. Deze kan echter, tegen voor• 
uitbetaling van een recht van acl,ttien gulden 
'•jaars, verlangen dat zijne telegrammen zonder 
dadelijke betaling worden aangenomen , mits vooraf 

bij het kantoor van afzending eene toereikende 
som is gestort tot nadere verrekening der ver
schnldigde seinkosten. Het recht wordt niet ge
heven, wanneer de aanneming zonder dadelijke 
betaling geachiedt in het belang van den tele

graafdienst. 

In de gevallen , dat helling van kosten bij 

aankomst moet geschieden, wordt het telegram 
den geadresseerde niet dan tegen betaling van 
het verschnldigd bedrag afgeleverd. 

O,,juiat berek1111rle ko1t1111. 

19. Wanneer later mocht blijken, dat den af. 

zender van een telegram te weinig seinkosten zijn 
' berekend, is bij tot bijbetalinll van het tè w€tnig 

gevorderde verplicht. Hij ia tnede gelll!flden tot 
betaling der koaten, welke de gêadresslèrde ver
schnlàigd is maar niet vergoedt of die van dezen 
niet kunnen worden ingevorderd omdat hij niet 
tevinden il. 

Te veel ingevorderde seinkosten worden den 
afzender teruggegeven. 

Quitantie oour betaalde koaten. 

20. Qoitantiön voor betaalde kosten worden af
gegeven tegen voldoening van vijf cent voor iedere 

qnitantie. 

1Jring1111rle telegram'fflffl. 

21 . De afzender van een bijzonder telegram in het 

' binnenlandscb verkeer of bestemd voor een land, 
, in het verkeer waarmede dit is toegelaten, kan 

vorderen dat zoodanig telegram v66r andere tele
grammen van denzelfden rang worde overgeseind 

en besteld. Hij stelt dan boven het adres van 
1 het telegram het woord: Dringend of (D). 

Voor overbrenging van een dringend telegram 

' wordt in het binnenlandsch verkeer het dubbel, 
' en in dat met het buitenland het drievoud van 
1 den gewonen tariefsprijs geheven. 

Yooruitbetaling van ant1Dourà. 

22. leJer afzender kan het antwoord, dat hij zijn 

correspondent vraagt , voornitbetalen. In het ver• 

keer met andere dan N ederlandscbe kantoren kan 
echter de voornit te betalen som niet meer be
dragen dan de seinkosten van dertig woorden, 
tenzij het antwoorden geldt--op de in art. 36 be-

, doelde teleµammen. 

Hij, die verlangt voornit te betalen, stelt v66r 
het adres van zijn telegram de woorden : .J.ntwoorà 
~etaalà of (BP), indien hij een antwoord van 
tien woorden bedoelt. Wenscht hij zijn correspon• 

dent over minder of meer woorden te laten be
l!Chikken , dan moet het aantal voornitbetaalde 

woorden nit de aanwijzing blijken, b.v • .4111tDoorà 
betaald 16 of (BP 16). 

Indien de afzender een dringend antwoord wenscht 

voornit te betalen, schrijft hij v66r het_ adres de 
aanwijzing J>ringen,J ant1Dourtl betaaltl of (BPD). 

Het kantoor van bestemming zendt den ge

adresseerde een bewijs, waarvoor hij bij al.Ie kan
toren de kostelooze overbrenging kan vorderen 

van een telegram, onverschillig voor welke be
stemming, mits de kosten dier overbrenging het 



4 JULI 1891. 139 

op het bewijt uitgedrukt bedrag niet overtreffen. 
Wat het telegram meer kost wordt bijbetaald, 
doch wat het minder kost wordt niet teruggegeven, 
tensij het een bnitbn-Europeesch telegram betreft, 
io welk geval de afzender de terugbetaling kan 
verlangen van het verschil tnsscheo de verschul
digde aeiokosteo eo de waarde van het ant
woordbewijs. 

Het bewijs is geldig gedurende zes weken, 
gerekend van den dag der uitgifte. 

Bijaldien de geadresseerde geen gebruik heeft 
gemaakt van het bewija tot verzeudiog van een 
telegram, kan terugbetaling der aotwoordkosteo 
aan den afzender geschieden in het biooeolandsch 
verkeer en iu dat buiten Europa. Tot dat einde 
moet de geadresseerde io het bioneolaodseh ver• 
keer , biooeo zes weken• eo io dat met kantoren 
buiten Europa, biooeo drie maanden, eeoe aan
vraag om terogbetaliog ten bate van den af
zender, vergezeld van het bewijs, overleggen aan 
het kantoor van hetwelk hij het ontving. 

Weigert de geadresseerde het bewijs, zoo geeft 
het kantoor van bestemming daarvau terstond 
kennis aan den afzender bij een ambtelijk ant
woord, hetwelk geacht wordt het vooruitbetaalde 
antwoord te vervangen. 

Bij onbestelbaarheid van een telegram met 
vooruitbetaald antwoord wordt daarvan, volgens 
art. 42 • kennis gegeven eo het bij de vorige 
zinsnede bedoeld ambtelijk antwoord verzonden 
oa acht dagen, indien het telegram gedurende 
dien tijd onbestelbaar blijft. In het biooenlandsch 
verkeer kan de afzender biooeo acht dagen de 
gestorte aotwoordkosteo terugvorderen, io welk 
geval het ambtelijk antwoord vervalt. 

De voorafgaande bepalingen gelden niet voor 
landen buiten Europa, welke verklaren die niet 
te koooeo toepassen. 

Collatianneeri"!I. 

23. Ieder afzender kan zijn telegram doen collati
oooeereo. Hij schrijft dan boven het adres de 
aanwijzing CollationMm"!I of (7'0). Die colla
tionoeering wordt door al de kantoren, die tot 
de overbrenging medewerken, tot den geheelen 
inhoud van het telegram uitgestrekt. 

De kosten der collatiooneering bedragen een 
vierde gedeelte van die der overaeiniog van een 
gewoon telegram .van hetzelfde aantal woorden• 
over deozelfdeu afstand. 

De regeeringstelegrammeo io geheime taal 
(cijfer- of letterschrift) worden ambtshalve eo kos-

teloos gecollationneerd op de wUze, vermeld io 
de eerste zinsnede dezer paragraaf. 

K11nnÎlgeving van ontlJalf!I. 

24. De afzender van een telegram kan zich , 
tegen den gewooen prijs van een telegram van 
tien woorden voor dezelfde bestemming, den tijd 
van allevering aan zijn correspondent. per telegraaf 
doen meldeu. Hij stelt dan boven het adrea de 
aanwijzing Kmnûgeving van ontoa"!I of (OR). 

Die kennisgeving wordt v66r de bijzondere tele
grammen overgebracht. 

Is het telegram onbestelbaar, dan wordt zulks 
door het kantoor van bestemming aan dat van 
afzending bericht, bij eene ambtelijke kennisgeving, 
die eveotuëel de opgaven bevat welke de afzender 
kan behoeven om het telegram zijne bestemming 
te doen bereiken. 

Indien dit niet leidt tot opsporing van den ge
adresseerde, dan treedt in de plaats van de keooia• 
geviog van ontvang, na vier en twintig uren, de 
mededeeliog der voortdurende onbestelbaarheid. 

Na te ,ein11n telegrammen. 

25. De afzender van een telegram kan vorderen, 
dat dit door het kantoor van aankomst , mits niet 

•io het boiten-Enropeesch verkeer, worde nageseind. 
Boven het adres moet dan door hem de aanwij
zing Na,ein11n of (FS) worden gesteld. 

Na aan het opgegeven adres te zijn aangeboden, 
wordt het eventnëel terstond aan het nieuwe adres, 
dat van wege den geadresseerde opgegeven wordt 
of op het adres is aangegeven• nageaeiod. 

Bij het ontbreken no eeo· nader adres of bij het 
niet terechtkomen aan een der nadere adressen, 
wordt het bij het kantoor van bestemming bewaard, 
ouder kennisgeving nochtans van de oiet-oitrei
kinp:, volgens art. 42. 

De afzender van een oa te seinen telegram 
betaalt alleen de seiokosteo naar het eerste kantoor 
van bestemming. Het verder verschuldigde moet 
de geadresseerde voldoen. 

De kosten van een oageseind telegram, dat 
blijkt onbeatelbaar te zijn, worden op den af'zeoder 
verhaald. 

De afzender van een telegram met de aanwij
zing Nuein11n of (FS) kan in geen geval het ant
woord daarop voornitbetalen. IntOBBohen kan ter 
plaatse van bestemming worden voldaan aan het 
verzoek, door of van wege den geadresseerde , om 
een telegram met vooruitbetaald antwoord na te 
aeinen. W anoeer de oaaeioing geschiedt buiten 



140 4 JULI 1891. 

de grenzen van den Staat van bestemming, haalt 
het kantoor, dat oaaeiut, de aanwijzing .J■tl0001'd 
betaald of (RP) door, en gebruikt het antwoord
bewijs om aan het oorspronkelijk kantoor van 
afzending per betaald diensttelegram kennis te 
geven van de oaseioing. 

Telegramme,a aan 11er1clzille1ttle perlOlfffl. 

26. De afzender kan verlangen dat een telegram 
door hetzelfde kantoor van bestemming aan meer 
dan één adres worde afgeleverd. 

De bijzondere aanwijzingen bedoeld in artikel 12 
moeten boven elk adres worden herhaald, met 
uitzondering evenwel van de aanwijzingen Drift. 
gettd of (D) en Collationneering of (TO), waarvan 
de vermelding vó6r het eerate adres voldoende ia. 

Van zulke telegrammen worden de seiokosteo • 
naar het gezamenlijk aantal woorden van den tekst 

de onderteekeniog en de verschillende adressen• 
slechts éénmaal berekend. 

Voor de oib'eikiog van elk afschrift ie de afzen
der verschuldigd , in het bionenlaodsch verkeer, 
v ijftieo cent en in het verkeer met het buiten
land, vijf en twintig cent voor elk honderdtal 
woorden, met dien verstande dat minder dan hon
derd woorden voor honderd woorden worden be
rekend. 

Elk afschrift wordt alleen voorzien van het adres, 
waaraan het ia te bezorgen, tenzij de afzender het 

1.e(rendeel verlangt, in welk geval hij de aan wij• 
zing •alle atk11111M metl,etellen" boven de adressen 
van zijn telegram stelt. 

KmûeiM11. 

27. Het adres der naar schepen in zee over• 
tebreogeo telegrammen moet den naam of het 
nummer en de nationaliteit van het schip aan• 
duiden. De telegrammen moeten 11:e1teld zijn in 
de taal van het land, waar de kustseiopost is 
gevestigd, of in de seinteekens van het algemeen 
seinboek, ten dienste van alle natiën. In het 

laatate geval worden zij als telegrammen in geheim 
schrift behandeld. 

Voor een telegram naar een schip in zee be
taalt de afzender, en voor een telegram van een 
schip uit zee betaalt de geadresseerde, boven het 
gewone landtarief, vijftig cent per telegram. 

Indien een telegram niet binnen 28 dagen aan 
het opgegeven schip kan worden geseind , w~rdt 

daa"an per telll[lraaf aan den afzender kennis 
gegeven. Deze kan dan , tegen betali og der kosten 
van een gewoon telegram van tien woorden, een 

en andermaal venoeken • dat de overbrenging 
telkens gedurende een nieow tijdvak van dertig 
dagen beproefd worde. 

Bezorging liuit111J tl,en !Je1telting1mng. 

28. Is in de plaata van bestemming geen tele
graafkantoor gevestigd of verlangt de afzender, dat 
zijn telegram niet tot de plaats nn bestemming 
of tot het 11&B11tbij gelegen kantoor door de tele
graaf zal worden overgebracht , dan geschiedt de 
verdere bezorging van het door den afzender aange• 
wezen telegraafkantoor , door de fO&t, door boden of 
door estafetten, volgen• de opgaafvan den afzender. 

Ook telegrammen met de aanwijzing tel,gra&f 

r11ta.t of po,te re,tant zijn toegelaten. 
Neemt de afzender de kosten van bezorging 

buiten den bestellingskring (art. 88) voor zijne 
rekening , dan worden aan die opgaaf de woorden 

Betaald of Borgge,teld (art. 12) toegevoegd. 
De bezorging per poet geschiedt kosteloos bin

nen de grenzen van het Rijk, waarin het kantoor 
van bestemming gelegen ia, tenzij de afzender het 
telegram heeft voorzien van de aanwijzing Po1t 
aangt1teelettà of (PB), in welk geval de verzen• 
ding per post geschiedt op den voet van aauge• 
teek ende brieven, tegen betaling van 10 cent. 

De kosten van verzending per poet over zee 
worden door den afzender betaald , tot zoodanig 
bedrag ala door de daarbij betrokken Admini&• 
tratiën wordt bepaald. 

De telegrammen op een Nederlandsch kantoor 
aaogt,boden en bestemd voor eeoe plaat. aan gene 
zijde van de N ederlaodsche grenzAn, doch waar• 
van verzeodinit op een N ed.:rlaodsch kantoor is 
·verzocht, om van daar per post verder te worden 
verzonden, worden door dat telegraafkantoor ooge• 
frankeerd ter post gedaan, tenzij zij de aanwijzing 
Po,t !Jetaald of (PP) dragen. In dat gen! heeft 
de afzender de kosten van een bionenlandsch tele
gram en van de postverzending naar het aaogren• 
zend land te betalen, en wordt zoodaoig telegram 

als een gefrankeerde brief verzonden. 
In het biooeolaodsch verkeer kunnen de kosten 

van bezorging per bode of estafette door den afzen• 
der betaald of voor rekeaiog van den geadresaeerde 
gelaten worden. In dat met het buitenland kan 
de afzender die kosten alleen dan vooruitbetalen , 
ala hij tevens de kosten voor kennisgeving van 
onivang voldoet. In da\ geval behoeft echter de 
aanwijzing Kenni8gwing 11an Offtpang of (OB) niet 
tevens die voor de boden• of estafetteobezorging 
boven het adres te worden vermeld. 
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Geschiedt de betaling van de koeten van be
zorging buiten den bestellingskring door den af. 
zender, zoo bedragen die kosten in het binnen
landsch verkeer voor de verzending: 

a. door boden , een vaet bedrag van vijftig cent; 
6. door estafetten, den door den telegraafdienst 

voor die verzending betaalden prijs. 
Tot dekking van het vermoedelijk bedl'Bfl:, moet 

de afzender eene toereikende borgstelling 1torten ,. 
waarvan het overschot kan teruggevorderd worden , 
na ontvang der opgaaf van het eindtelegru.fkantoor 
omtrent het jniate bedrag der koeten. 

Indien de geadresseerde vroeger de betaling van 
koeten wegena bezorging per bode of per estafette 
heeft geweigerd, . worden volgende telegrammen 
hem ongefrankeerd per poet gezonden. 

Staat geen sneller middel ter beschikking van 
het eindtelegraafkantoor, zoo ia het tot verzending 
per post verplicht. 

1Y eigl!rÎllg 11an teugrmn'/M1l. 

29. Bijzondere telegrammen worden geweigerd , 
wanneer hno inbond in strijd wordt geacht met 
de wetten des lands , de po blieke orde of de 
veiligheid vau den Staat. Bnitendien worden tele
grammen naar den vreemde geweigerd, ale hun 
inbond strijden mocht met de goede zeden. 

Van iedere weigering wordt terstond kenni1 
gegeven aan den hoog1ten ter plaatae van het 
kantoor van afzending aanweziltCn bnrgerlijken 
overheidspersoon, die tusschen den telegraafbeambte 
en den belanghebbende besliat. Van deze besliasing 
ia beroep op den Miniater van Waterstaat, Handel 
en Nij verheid (art. 8 der wet van 7 Maart 1852). 

Indien de telegraafbeambte eerst na de aan- · 
neming, doch nog v66r de overseining van een 
telegram, of ook na het overseinen daarvan, tot 
de overtuiging komt, dat de inbond strijdig ia 
met de in den aanhef van dit artikel gestelde 
voorwaa~en , brengt hU het , met opgaaf van 
redenen, per telegraaf, ter kennis van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid en vraagt 
diens beslissing .. 

Ten aanzien van reeds overgeseinde telegrammen 
behoort de beambte zich vooraf te overtuigen , dat 
de bestelling daarvan nog kan worden gestuit. 
Het kantoor van bestemming geeft aan eene aan• 
vraag tot atniting der bestelling, onder zoodanige 
omstandigheden , gevolg. 

In het internationaal verkeer wordt de nie 
uitreiking van een telegram onverwijld medegedeeld.. 

aan het telegraafbestnur, waaronder het kantoor 
van afzending behoort. 

O,,er/wm,t oan de tel,egrammen. 

30. De goede overkomst der telegrammen in 
het algemeen, of binnen een bepaalden tijd , wordt 
niet gewaarborgd (art. 9 der wet van 7 Maart 1852). 

Den afzender van een telegi9D1 wordt geene 
toezegging gedaan omtrent den tijd, waarop het 
zijne bestemming zal bereiken. 

Wanneer zich echter bij de aanbieding of na 
de aanneming van een telegram aanmerkelijke ver• 
traging laat voonien, moet de af.zender, voor 
zooveel mogelijk, daarvan verwittigd en hem, 
indien hij znlks verlangt , het telegram met de 
daarvoor betaalde kosten ternggegeven worden. 

Mededeelingen am!Jl,Aawe. 

31 . In het verkeer binnen Eoropa worden de 
naam van het kantoor van afzending, de dag
teekeninr en de tijd van aanbieding den geadne
seerde ambtshalve medegedeeld. Tot de mededeeling 
van de dagteekening en den tijd van aanbieding 
i■, in het verkeer met kantoren bniten Enropa, 
de telegraafdienst riiet verplicht. 

r erzmdingmeg. 

32. Indien de afzender omtrent den verzendings
weg voor telegrammen naar het bniteuland, waar
voor verschillende wegen open1taan , geene aan
wijzing heeft gedaan, wordt de minst koatbare 
van de beschikbare wegen itekozen, of, bij gelijken 
prijs, gehandeld, overeenkomstig de daaromtrent 
door den Hoofddireetenr der Poeterijen en der 
Telegraphie te stellen regelen. 

Verlangt de afzender een bepaalden weg te zien 
gekozen, zoo stelt hij eene daartoe strekkende 
aanwijzing aan den voet van het telegram, welke 
aanwijzing kosteloos wordt overgebracht. 

Y erzending oan tetegram'IM1l /Jij doring. 

33. Bij storing der p:ewoae gemeenschap tns
schen twee N ederlandsche kantoren, wordt de 
verzending der telegrammen langa een omweg, 
desnoods langa de lijnen van een aangrenzend 
land, beproefd, zonder dat nit dezen hoofde den 
afzender eenige koeten, boven het gewone binnen
landach tarief, in rekening worden gebracht. · 

Een kantoor, dat tijdelijk geheel van de gemeen• 
achap ia afgesloten verzendt het telegram ambta
halve aangeteekend per poet aan het naaste tele-
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graafkantoor, dat tot verderseining in staat ia 
behondens het bepaalde bij art. 86. 

'l'olgorek der ouerlwngit,g. 

34. De overseining van telegrammen gl!Schiedt 
in de volgende orde : 

a. regeeringstelegrammen van de Koningin , de 

bovenbedoelde telegrammen teruggel_leven, 
alleen voor zoover de onjnist overgebrachte w, 

betreft. 

doch 
en 

De kosten van het oorspronkelijk telegram wor
den in geen geval terugbetaald. 

IntreUing r,an telegramme'/1. 

Koniugin-Wedu9 " Regentes, en van het Konink- 36. Een telegram, waarvan het overseinen nog 
lijk Hais: niet begonnen ia, wordt aan den afzender of zijn 

6. regeeringstelegrammen van de Ministers, gemachtigde op zij11 verzoek teruggegeven. De sein
hoofden der Departementen van algemeen bestuur; kosten worden dan terugbetaald, onder inhouding 

c. regeeringstelegrammen van de Commissarissen van vijrtien cent, tenzij het teley:ram wordt terng-
des Konings in de provinciën; genomen wegens storing, na de aanbieding ont-

d. regeeringatelegrammen van de opperbe\'el- . staan, in welk geval de volle kosten worden 
hebbers der land• en zeemacht; , terngbetaald. 

e. regeeringstelegrammen van de oppet"bevelheb- Onder gelijke inbonding geschiedt terugbetaling 
bers in de militaire afdeelingen en de comman- en teruggaaf van het telegram, wanneer dit niet 
danten van de directiën der marine; v66r een door den afzender schriftelijk opgegeven 

f. regeeringstelegrammen van den raad van toe- tijdstip kan worden verzonden. 
zicht op de spoorwegdiensten ; Aan den afzender van een reeds overgeseind 

g. regeeringstelegrammen van de Nederlandsche telegram wordt mede de gelegenheid gegeven om 
en vreemde gezanten en couanla; de intrekking daarvan te beproeven door ean be-

k. de overige regeeringatelegrammen; taald diensttelegram aan het kantoor van bestem-
i, diensttelegrammen van dringenden aard en ming te richten. Indien tevens het antwoord op 

betaalde diensttelegram men; dit telegram ia vooruitbetaald, wordt hem per 
i. dringende bijzondere telegrammen; 

1 
telegraaf medegedeeld of de bestelling al dan niet 

l . niet dringende bijzondere telegrammen, en Î8 gestuit. Is het antwoord niet vooroitbetaald, 
m. diensttelegrammen, welke geen bijzonderen dan geschiedt de mededeeling omtrent de al of 

spoed vereiacben. niet bestelling, in het binnenlandsch verkeer, am6û-
De volgorde voor telegrammen van gelijken llalDe, en in dat met het buitenland, ongefra,s

rang wordt bepaald door den tijd, waarop zij door keerd per post. 
de afzenders zijn aangeboden . ' Indien een telegram naar het buitenland op een 

Betaalde di.m,ttelegrammen. 

35. Voor telegraphische berichten tot verbete
ring, aanvulling of intrekking en in het algemeen 
voor iedere mededeeling tusachen twee telegraaf
kantoren, die op verzoek van den afzender of 
geadresseerde van een geheel of gedeeltelijk over
geseind telegram wordt gewisaeld, ia betaling ver
sehuldigd volgens het gewoon tarief. Die mede
deelingen worden echter ale betaalde diensttele
grammen overgebracht. 

De afzender of de geadresseerde van elk telegram 
kan binnen driemaal 24 oren, na de aanbieding 
of den ontvang, inlichtingen, verbeteringen of 
herhaling daarvan geven en vragen. Zij betalen 
alsdan de kosten van het telegram, alsmede die 
van het antwoord, indien dit gevraagd wordt. 

Blijken de te verbeteren woorden van een oor• 
spro11kelijk gecollationneerd telegram onjuist te 
zijn overgeseind , dan worden de kosten van de 

tusschenliggend kantoor wordt aangebonden , wor
den de aeinkosten voor den niet doorloopen afatand, 
zoowel van het aangeboden telegram als van dat 
waarbij de intrekkinit is gevraagd, aan den afzender 
terugbetaald, na aftrek van de eventoëel uitge
schoten kosten voor de kennisgeving per post. 

Bekandeling der telegrammen ten kantore van 
6e1temmi"!7. 

37. Tentond na den ontvang worden de tele
grammen in volgorde van hun rang en den tijd 
hnnner ontvangst ter aflevering gereed gemaakt. 
Het tijdstip der afgifte aan den besteller , deu 
bode of de eatafette wordt ingeschreven op het 

. ontvangbewijs, dat, nevens het telegram , den 
geadresseerde wordt aangeboden. 

Ieder afzender van ean binnenlandsch telegram 
kan vorderen, dat het ter plaatse van bestemming, 
zonder omslag, open of wel eigenhandig aan den 
geadresseerde worde afgeleverd, mits bij van dat 
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veil.iogeo doe blijken, door plaatsing op het adroe 
van de woorden: Opm be,tellen of (RO) of wel 
Eigefîla"'14g of (MP) (art. 12). Hetzelfde kan 
geschieden met buitenlandsche telegrammen , voor 
zooveel het land van bestemming zich tot open 
aflevering en aflevering in eigen handen, heeft 
bereid verklaard. 

Ieder afzender kan in bet binoeolandsoh ver
keer, tegen betaling van vijf cent per telegram , 
verlGDgen dat zijn teleg,am per telephoon aan den 
geadresseerde wordt overgebracht. Hij stelt dan 
boven het adres de aanwijzing Teleplwonbe,telli"!J 
of (TB). Blijkt de overbrenging per telephooo 
onuitvoerbaar, dan geschiedt zij met den besteller, 
doch worden de geheven koaten niet teruggegeven. 

Ook in het boitenlaodsch verkeer kan de afie
. verinl( aan den geadreeseerde per telephoon ge
acbieden, voor zoover zoodaoige aflevering ter 
plaatse van bestemming is toegelaten en op de voor 
eiken Staat afzonderlijk bepaalde voorwaarden. 

Beatelling,Tcring. 

38. Door ieder telegraafkantoor in Nederland 
worden de telegl'llmmeo binnen den door den 
Minister van Waterstaat , Handel en Nijverheid 
vast te stellen kriop: kosteloos besteld. 

Aan telegraafkantoren in spoorwegstations buiten 
dien krioir kan dÓor den voorooemden Minister 
het heffen van bestelgeld worden toegestaan. Dit 
bestelgeld bedraagt bij vooruitbetaling door den 
afzender , 26 cent. Indien het komt ten laate 
van den geadresseerde, dan wordt het dezen tot 
het werkelijk uitgeachoten bedrag, naar gelang 
van den afstand, in rekening gebracht. 

Bestelling. 

39. De afgifte van het telegram geschiedt 
tegen ooderteekening door of namens den geadrea
seerde, van het ontvangbewijs, waarop tevens het 
uur der bestelling is in te vullen Bij bestelling 
van telegrammen met de aaowijzing Eigenhandig 
of ( MP) ia de geadresseerde in persoon tot de 
onderteekening van het ontvangbewijs verplicht. 
Indien de woning van den geadresseerde gesloten 
is of niemand bereid is het telegram aldaar in 
ontvang te nemen, wordt zoo mogelijk eene kennis-

. gevinit achtergelaten, dat bet op het kantoor kan 
worden afgehaald. 

Telegrammen met de aanwijziug Ttllegr11af re,tant 
worden niet afgegeven , dan nadat zij , die zich 
aanmelden, voor zooveel zij niet ten kantore bekend 

I 89 1. 

zijn, hunne 
bewezen. 

Bestelling 

143 

identiteit op voldoende wijze hebben 

door de kantoren met nachtdienst 
tusschen 11 ure des avond• en den volgenden 
morgen ten 6½ ure dea zomera en 7 ½ ure des 
win e_Ià , geschiedt slechts dan , wanneer zij door 
het Jewicbt van het in het telegram behandeld 
onderwerp kennelijk gevorderd .-at, of wanneer 
de onmiddellUke bestelling door de belanghebbenden 
uitdrukkelijk is verlangd. 

Het is den bestellers verboden fooien of ge
schenken, in welken vorm ook, aan te nemen. 

Telegrammen aan reiziger,. 

40. Indien reizigers aan het opgegeven adres 
niet worden aangetroffen, dan moet de peraoon , 
ten wiens h oize de bezorging had te '1;eschieden , 
worden uitgenoodigd , schriftelijk te verklaren, wat 
hem nopena de komst of het vertrek van den 
geadresseerde bekend ia. 

Is de geadresseerde nog niet aangekomen , dan 
wordt aan het opl(egeven adres eene kennisgeving 
achtergelaten en het telegram ten kantore beschik
baar gehouden tot het einde van den dag, ala dien 
van aankomst opgegeven. Daarna wordt het over
eenfomstig het voorschrift van art. 42 behandeld. 

Á.f'ioijling 11an de gewone 111ij:ee 11an bezorging. 

41. Op elk rijkstelegr11afkantoor is een register 
voorhanden, waarin de belanghebbenden verzoeken 
om afwijking van de gewone bestelling hunner 
telegrammen , bijv. door bezor!(ing op bepaalde 
uren ter beurze, op eeu kantoor of elders, kunnen 
inschrijven. 

Onbestelbare telegrammen. 

42. Indien een telegram on bestel baar il, wordt 
aan het kantoor van afzending , zoo spoedig moge• 
lijk ambtshalve van de reden der onbestelbaarheid 
kennis gegeven. Dat kantoor waarschuwt den 
afzender, als blijkt dat het adres nauwkeurig is 
overgebracht. 

Indien het tel~m, na verzending der kennia
gewiog van onbestelbaarheid , alsnog afgeleverd 
wordt, moet dit mede ambtshalve terstond ter 
kennis van den afzender worden gebracht. 

Onbestelbare telegrammen worden gedurende zes 
weken bij het kantoor van bestewming bewaard • 

Terugbetaling van UÎ1'• en andere l;o,ten. 

43. Er geschiedt terugbetaling van de kosten 
van elk t.elep:ram, dat aanzienlijk vertraagd of 
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niet ter beatemmiog is gekomen• en van elk ge• 
collationneerd telegram• dat, ten gevolge YaD ver• 
minking, zijn doel heeft gemist. Van eeo per 
telephoon overgebracht telegram geschiedt in geen 
geval terugbetaling, tenzij het overtuigend be
wezen is• dat het niet ter bestemming kwam door 
de schnld van den rijkstelegraafdienst. 

Vao telegrammen in het verkeer met landen 
buiten Europa kunnen ook worden terugbetaald 
de seinkosteo van elk onover~seind woord , tensij 
de geadresaeerde, de font ontdekkende, volgena 
art. 36, verbetering gevraagd en verkregen hebbe. 

Als aanzienlijke vertraging wordt beschouwd 
aankomst later dan bij verzending per post, met 
dien verstande echter, dat in het verkeer binnen 
Enropa eeoe vertraging van meer dan tweemaal 
24 nreo, en in dat buiten Europa van meer dan 
zesmaal 2, uren aanspraak op terugbetaling geeft. 

Bij storing op eene onderzeesche telegraaflijn 
worden alleen de kosten van den niet doorloopen 
afstand terugbetaald. 

Bij gedeeltelijke terugbetalinic der kosten van 
een telegram met aüchrüten wordt voor ieder 
afschrift, als hoedanig het telegram zelf wordt 
medegeteld, een evenredig deel terugbetaald. 

Indien de bestelling van een telegram, waatnn 
de kosten voor bezorging per bode door den af. 
zender zijn betaald, op verzoek van den !f8adres
seerde aan een adrea binnen den kosteloozen be
stellingakriog (lie art. 88) geschiedt, worden de 
bodenkosten niet dan op aanvraag van den afsender 
terugbetaald. 

ÁalWl'agtm om uruglutati.g 

44. Voor telegrammen in het verkeer binnen 
Europa moeten de aanvragen om terugbetaling 
der seinkosten of andere• onder overlegging van 
bewijsstukken, uiterlijk twee maanden , en in dat 
met plaataen buiten Enropa, uiterlijk zes maanden 
na den dag der aanbieding van het telegram, 
worden ingediend, tot welk einde formulierbladen 
bij de rijkatelegraafkantoreo beschikbaar zijn. 

De stokken betreffende aanvragen om terug• 
betaling zijn vrij van zegel. 

.J.f,ckri/tim 11,m r,roeger 11,mmdim of ontvangm 
telegrtl11Wlffl. 

46. Aan den afzender of den geadreaseerde 
worden, op zijn venoek, deugdelijk verklaarde 
afaehrüteo uitgereikt der telegrammen, door hen 
aangeboden of ontvangen, mits het juute tijdstip 
van aanbieding of ontvang bij het verzoek wordt 

opgegeven en voor zoover de telegrammen nog 
voorhanden zijn. De prij• van een afschrift is 
vijftien cent voor ieder honderdtal woorden, met 
dien verstande. dat minder dan honderd woorden 
voor honderd woorden worden berekend. 

De aldus af te geven afschriften li,jn vrij van 
segel. 

BelDIWÏflg 11mt telegramme,s. 

46. De miooteo en de afachrifteo der telegrammen 
in het verkeer binnen Enropa worden gedorende 
minstens zes maanden , en in dat buiten Enropa 
ten mioate twaalf maanden na den dag der aan• 
bieding bewaard , met de ooodige voorzorgen tot 
verzekering van het geheim. Na verloop van dien 
tijd kanoen zij worden vernietigd. 

P erdeeti,cg 11a1t tle 111irt"!&oatn der telegrafll'IMn 
tu,1cl,e,. /i,t Bijl: tm bijzO!ttlere omlernemiJtgtm. 

47. In het verkeer met kantoren van bijzondere 
ondernemingen worden . de 1eiokosteo der tele-
grammen aldus verdeeld: 

iJ. van een bionenlaodsch telegram, dat de 
lijnen van een of meer bijzondere ondernemingen 
en die van het Rijk doorloopt: de bijzondere 
onderneming of elk der ondernemingen en het 
Rijk een gelijk deel; 

6. van een verzonden of ontvangen buitenlaodsch 
telegram oo\vaogt de bijzondere onderneming een 
bedrag, gelijkstaande aan haar aandeel in een 
binnenlandsch telegram van gelijk woordeotal, 
met dien verstande echter, dat het gemeld aan• 
deel van · een drinireod telegram het drievoud van 
dat van een gewoon telegram bedraagt. 

Behoorl bij het Koninklijk beslnit van 4i Juli 1891 
( Staaû~l,ad o0 • Hli ). 

Mij bekend, 

De Mi1t. 11a1t Wat11r1taat, Ha1tdel tm Nijoerkeid, 
(.get.) HA.VELA.AR. 

10 Juli 1891. BIIIILUIT, tot wijliging van het 
Reglement voor het Hoogheemraadschap van 
Bij,ua1td. s. 1"6. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ, 

Wu EMMA• ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Water• 
staat, Handel en Nijverheid, van 20 Mei 1891, 
litt. C • afdeeling Waterstaat ; 

Deo Raad van State gehoord (advies van 23 Juni 
18111, o0

• U) ; 
Gezien het nader rapport van voomoemdeo 
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Minister, van 6 Jnli 1891, n°. 169, afdeeling 
Waterstaat; 

Gezien het besluit der Staten van Zuidlwlland, 
van 16 Jnli 1890, n°. XVI, tot wijziging van 
het Reglement voor het Hoogheemraadschap van 
Rijnland; 

Gezien het besluit der Staten van Nourtllwlland, 
van 7 November 1890, n°. VIII, tot wijziging 
van dat reglement; 

Overwegende: 
dat tnsschen de bepalingen dier besluiten de 

volgende punten van verschil bestaan : -
In het besluit der Staten van Nourdlwlland 

wordt snb I bepaald, dat BBD art. 13 van het 
Reglement van het Hoogheemraadschap van Rijn

land wordt toegevoegd de volgende zinsnede : •de 
dijkgraaf bekleedt geene andere bezoldigde be
trekkingen zonder toestemming van de vereenigde 
vergadering", welke bepaling in het besluit der 
Staten van Zuidkolland niet is opgenomen , ter• 
wijl daarentegen in dit laatste besluit ter ver• 
vanging van de bestaande artikelen 167 en 158 
een nieuw artikel lli8 (nieuw) is gesteld, dat door 
de Staten van Noordkolland niet is overgenomen; 

Overwegende dienaangaande : 
dat, blijkens de daarvan gegeven toelichting , 

het doel der door de Staten van Noordkolland 

vastgestelde aanvulling van art. 13 geen ander 
is, dan om te voorkomen, dat de dijkgraaf, 
wegens de daaraan verbonden bezoldiging , eene 
andere betrekking bij die van dijkgraaf aanneemt, 
WBBrdoor hij, meer dan goed is, afgetrokken 
wordt van de plichten, welke zijn ambt van 
dijkgraaf hem oplegt ; 

dat niet is gebleken , dat tot nn toe het ont• 
breken der vermelde bepaling eenige aanleiding 
heeft gegeven tot bezwaren; 

dat de eischen in het reglement aan den dijk
graaf gesteld , van dien aard zijn , dai de keuze 
bij eene eventneele vacature steeds zeer beperkt 
is, en het niet wenschelijk is, die door het 
stellen van nieuwe eischen, waarvan de nood• 
zakelijkheid niet is gebleken, nog meer te beperken; 

dat voor het stellen van den hierbedoelden 
eisch de11 te minder reden beatBBt, omdat art. li 
van het reglement bepalende, dat de dijkgraaf 
voor den tijd van zes jaar benoemd wordt, een 
waarborg oplevert, dat niet eeu dijkgraaf, van 
wien blijkt, dat hij zich meer dan Rijnland', 
belang toelaat met andere bezigheden onledig 
houdt, langer aan het hoofd van het hoogheem
raadachap worde gehandhaafd ; 

dat er dos geene afdoende redenen zijn om de 
door de Staten van Noordkolland gewenschte aan• 
volling van art. 13 vast te stellen ; 

dat het bestaande art. lli7 aan den rentmeester 
eene bevoegdheid toekent, die echter alleen dan 
kan worden uitgeoefend wanneer de Vereenigde 
vergaderinit daaraan hare goedkeuring hecht; 

dat niet gebleken is , dat het gebruik maken 
van die bevoegdheid door den rentmeester na• 
deelige gevolgen heeft gehad; dat integendeel 
vooral in de gedeelten van het hoogheemraadschap 
die in Noordkolland 1ijn gelegen, door de in• 
gelanden prijs wordt gesteld op het gemak voor 
hen uit die bepaling bij het betalen van water• 
sch~pslasten voortvloeiende; dat er geen grond 
bestaat om die bevoegdheid voor goed te doen 
vervallen , daar de vereenigde vergadering steeds , 
door goedkenrinit te ontbonden, kan voorkomen 
dat nit de toepaHing dier bepaling nadeel voor 
het· hoogheemraadschap besta; 

dat dus voor de door de Staten van Zuitl
lwlland verlangde vervanging van art. 1117 en 
het daarmede in verband stBBnde art. lli8 geene 
afdoende redenen bestaan; 

Hebben goedgevonden en ventaan, nBBr aan• 
leiding van art. 23 der wet van 12 Juli 1865 
(Staau/Jlad, n°. 102), te bepalen: 

dat het reglement voor het hoogheemraadschap 
van Rijnland, vastgesteld bij Koninklijk beslnit 
van 6 Juli 1857 (Staat,/Jlad n°. 90) en gewijzil{d 
bij Koninklijk besluit van 10 April 1869 (Staat,. 

/Jlad, n°. 20) en bij de besluiten der Staten van 
de provinciën Zuid• en Noordlwlland van 6/6 No
vember 1863 en 13/9 Juli 1876, goedgekenrd 
bij de Koninklijke besluiten van 30 December 1863 
(Staatl/Jlad n°. 208) en 10 Augustus 1875 (Staat,. 

/Jlad n•. 14,4,), nader wordt gewijzigd als volgt: 
I. Artikel 83 wordt gewijzigd als volgt: 
a. de tweede alinea wordt vervangen door: 
• De dijkgraaf eene jaarwedde van f 6000." 
/J. de zesde alinea wordt vervangen door: 
•De secretaris eene jaarwedde van f 3600." 
c. de zevende alinea wordt vervangen door: 
• De rentmeester eene jaarwedde van f 3000." 
II. Artikel 116 wordt ingetrÓkken en daar-

voor in de plaats gesteld een artikel, luidende: 
• Zij zijn belast met het toezicht op de hoef. 

slagboeken en het gaarderboek." 
111. Artikel 154 wordt gewijzigd als volgt: 
De woorden •tien Yierkante roeden", onder 

littera e yoorkomende, worden vervangen door de 
woorden •vijf en twintig vierkante roeden." 
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IV. Artikel 155 en 156 worden ingetrokken 
en daarvoor in de plaats geateld de volgende 
artikels: l 

Art. 155 (nienw). Het gaarderboek hondt in 
de aanwijzing van alle perceelen naar de kadastrale ; 
indeelin11=, met vermelding van de namen der 
eigenaars, erfpachters, opatalhonders of vrncht, 
gebrnikers; met vermeldin~ jp hoeverre de per
ceelen al dan niet, of in welke mate, zij schuld
plichtig zijn; en met vermel,ling van alle tijdelijke 
vrijatellingen. 

Degenen die op 20 October in de openbare 
registers bekend staan als eigenaar&, erfpachters, 
opstalhonden of vrnchtgebrnikers, worden ten 
opzichte van het hoogheemraadschap voor het 
volgend jaar (van 1 Jannari tot 31 December) 
als zoodanig aangemerkt. 

De gronden, waaromtrent in het gaarder boek 
geene aanteekening van algeheele, gedeeltelijke of 
tijdelijke vrijstellilll( gevonden wordt, worden 
geacht 11:een recht van vrijstelling te hebben, 
behoudens tegenbewijs. 

De omslag wordt overeenkomstig het laatstelijk 
vastgestelde gaarderboek geheven. 

Art. 156 {nieuw). Het gaarderboek wordt 
jaarlijks in de maand Juni vastgesteld door de 
vereenigde vergadering, op voontel van dijkgraaf 
en hoogheemraden. 

Dijkgraaf en hoogheemraden doen daartoe de 
eigendomsovergangen, de veranderingen in de 
kadastrale nummering, en het toestaan, opheffen 
of vervallen van vrijstellingen in het gaarderboek 
aanteakenen. Dit ontwerp wordt na vooraf ge
dane 1.1penbare kennisgeving gstlurmde veertien 
dagen ter inzage van ingelanden gelegd, in zijn 
geheel ter secretarie van BijtJlmttJ, en uittreksels 
daarnit voor elk district op de plaatsen door de 
vereenigde vergadering te bepalen. 

Uiterlijk binnen 11,cht dagen, nadat het ontwerp
gaarderboek kir inzage gelegen heeft, kunnen be
langhebbenden bezwaarschriften daartegen bij de 
vereenigde vergadering indienen. 

De vereenigde vergadering gaat tot de behande
ling van het on~werp-gaarderboek niet over, tenzij 
haar blijke dat de termijn hierboven bedoeld ver
streken is, en gaat tot de vaststelling niet over dan 
na overweging van de ingekomen bezwaarschriften. 

Art. 156/Jis {nienw). Het kohier van omslag 
districtsgewijze opgemaakt en inhoudende de namen 
der omslagplichtigen van het district en de grootte 
van elks aanslag, wordt vastgesteld en invorder
baar verklaard d1.1or dijkgraaf en hoogheemraden. 

De invorderbaar verklaarde gewone omslagen 
moeten wörden betaald in twee gelijke termijnen, 
waarvan de verschijndagen vervallen op 1 Jnli 
en 1 October. 

De bnitengewone omalagen moeten worden be
taald in de termijnen en op de verschijndagen, 
door de vereenigde vergadering te bepalen. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
.dat in het Staau/Jl,ad zal worden geplaatat. 

Het Loo, den !Oden Juli 1891. 
(get.) EMMA. 

De Min. van R' ater,taat, Handel en Nijverl,eûl, 
{get.) HAVELAAR. 

(Uitgeg. 80 Juli 1891.) 

15 Juli 1891. BESLUIT, tot vaststelling van 
eenen algemeenen maatregel van bestnnr, als 
bedoeld bij artikel 4 der wet van 5 Mei 1889 
(Staau/Jlad n°. 48). S. 14i7. 

IN NAAK VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 

W1;s EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Justitie 
van den 6 April 1891, 2de afdeeling A, n°. 109; 

Gezien artikel 4 der wet van 5 Mei 1889. 
(Staat,/Jl,a,J. n°. 48); 

Den Raad van State gehoord {advies van den 
2 Jnni 1891, n°. l/J); 

Gezien . het nader rapport van voornoemden 
Minister van den 4 Jnli 1891, 2de afdeeling A, 
n°. 106, en van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid van den 10 J nli 1891, 
La. G , 11fdeeling Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Het is verboden in fabrieken en werk

plaatsen: 
A. een persoon beneden zestien jaren of eene 

vronw: 
a. arbeid te doen verrichten aan drijfwerk dat 

in bewep;ing is , als : 
1°. smeren, reinigen, onderzoeken, herstellen; 
2°. drijf-riemen, touwen of kettingen inkorten 

of herstellen; 
3°. drijf-riemen, touwen of kettingen opleggen of 

afnemen, tenzij voor wat drijfriemen betreft, deze 
niet breeder dan 55 m. M. zijn. en het opleggea 
en afnemen geschiedt zonder dat de daaraan werk
zame persoon den vloer verlaat; 

/J. arbeid te doen verrichten in een werklok$u, 
waarin niet voldoende beschut gevaarlijk drijfwerk 
aanwlllig is; 

Als niet voldoende beschut gevaarlijk drijfwerk 
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wordt beechonwd hetgeen als zoodanig door den 
bevoegden inspecteur van den arbeid is Aangewezen. 

c. aan in gang zijnde werktuigen arbeid te doen 
verrichten, welke gevaar kan veroorzaken 
smeren , reinigen , onderzoeken , herstellen ; 

Als arbeid, welke gevaar kan veroó11E11ken, 
wordt beachonwd die als zoodanig door 'den be
voegden inspecteur ia aangewezen. 

tl. aan in rust zijnde werktuigen, waa"an het 
drijfwerk echter in gang is, arbeid te doen ver
richten, welke gevaar kan veroorzaken als: smeren, 
reinigen, onderzoeken, herstellen; 

Dit verbod geldt evenwel niet, indien de werk
tuigen afgekoppeld of z<>Qdanig vutgezet zijn, dat 
zij niet door eene onvoorziene omstandigheid of 
door onachtzaamheid in beweging kunnen komen. 

Ten aanzien van het afkoppelen en vastzetten 
kan de bevoegde inspecteur voorschriften geven; 
welker niet-inachtneming met niet afkoppelen of 
niet op de bÓven omschreven wijze vastzetten 
wordt gelijk geateld. 

e. arbeid te doen verrichten bij werktuigen, 
waarvan sommige deelen gevaar kunnen veroor
saken, zooala: tandraderen, vliegwielen, water
raderen, laag li~ende riemschijven, spieën, atel
acbroeven, krokken, uitstekende zuigerstangen, drijf
riemen en -touwen, en drijfwerken, waarvan de 
onderkant minder dan 1.60 M. van den werk
vloer is verwijderd, tenzij die deelen of de werk
tnigen zelve behoorlijk beschut zijn, voor zoover 
het bedrijf zulks, volgens het oordeel van den 
bevoegden inspecteur , toelaat; 

Wee{getonwen worden alleen dan als behoorlijk 
beschot beschonwd indien zij van voldoende spoel
vangers of spoelborden voorzien zijn. 

/. bij werktuigen, wier snijdende-snelloopende 
deelen of wier plettende deelen JteVaar opleveren, 
arbeid te doen verrichten, die hem of haar met 
de gevaar veroorzakende deelen in aanraking kan 
doen komen, tenzij die deelen volgen■ het oordeel 
van den bevoegden inspecteur zooveel mogelijk 
van veiligheidsmiddelen voorzien zijn; 

Tot deze werktuigen behooren in de eerste 
plaats cirkel- en lintzagen, freea-, steek-, schaaf
en snijmachines der houtbewerking ; voorts stroo
snijwerktnigen, lompensnijders, papiersnijwerk:toi
gen, hakmeswerktuigeo, metaalscharen, dnivela 
(wolven) der spinnerijen, kalanders en walsen en 
verder die, welke door den bevoegden inspectenr 
worden aangewezen. 

g. arbeid te doen verrichten in een werldokaal, 
waarin werktuigen worden in beweginl" gebracht 

door een krachtwerktuig, tenzij telkens v6ór het 
in gang zetten van dit laatste een in dat werk
lokaal duidelijk waarneembaar sein worde gegeven ; 

A. arbeid te doen verrichten in een werklokaal , 
waar aanwezig zijn onder druk werkende kook
of andere toestellen, die gevaar voor ontploffing 
i pleveren, of droogcilindera, tenzij die op verzoek 
van den belanghel:\hend~ volgens artikel 10 der 
wet · van 28 Mei( l869 {SttJ,(1,Ûl,la,l n°. 97) door 
de ambtenaren van., het Stoomwezen onderzocht, 
beproefd en goedgekenrd zijn, en verder om de 
twee jaar inwendig onderzocht of - indien zij 
zich voor inwendig onderzoek niet leenen - her
beproefd zijn, en voorts ten minste éénmaal per 
jaar uitwendig onderzocht zijn door den bevoegden 
inspectenr van den arbeid, alsmede steeds va~ de 
vereischte veiligheidsmiddelen voorzien lijn; 

Omtrent de wijze van onderzoek en beproeving, 
het bewijs van de toegestane werkelijke drukking 
en de vereiachte veiligheidsmiddelen worden voor
schriften gegeven door den Minister, met de 
uitvoering van dit besluit belast, na overleg met 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

i. arbeid te doen verrichten bij vaste kuipen 
of bakken, met heete vloeistoffen of gesmolten 
metaal gevold, en bij onbedekte grondknipen, 
die gevaar kunnen opleveren vol~ns het oordeel 
van den bevoegden inspecteur, tenzij die door 
heiningen of gordingen omechut zijn; 

i. arbeid te doen verrichten in overdekte ovens 
of andere besloten ruimten, waarin de temperatnor 
meer dan 32° Celsins bedraagt; 

l. arbeid te doen verrichten bij, volgens het 
oordeel van den bevoegden inspecteur, onvoldoende 
verlichting van het werklokaal; 

Als onvoldoende verlichting van een werklokaal 
wordt ook beschoowd die door middel van koost
licht gednrende den tijd tnssehen 9 oren des 
voormiddag& en 3 uren des na middags, tenzij de 
bijzondere weers11:esteldheid het gebruik van knnst
licht noodzakelijk make. 

De verbodsbepalingen sub 1,, e, A en l gelden 
niet v66r l Mei 1892. 

Door of van wege den Minister met de uit
voering van dit besluit belast, kan voor fabrieken 
en werkplaatsen, in werking zijnde v66r 1 Novem
ber 1891; vrijstelling van een of meer der snh e, A 
en l, geatelde voorwaardelijke verbodsbepalingen 
worden verleend, uiterlijk tot den lsten Mei 1896. 

B. een persoon beneden zestien jaren : 
a. als zelfstandige machinist of et.oker arbeid te 

doen verrichten bij krschtwerktnigen of stoomketels; 
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6. arbeid te doen verri hten bij het vervaar
digen of verwerken van ont lofbare stoffen, tenzij 
volgens het oordeel van de bevoegden inspectenr 
zooveel mogelijk maatregele tegen ontploffing ge
nomen zijn. 

ll. Het is verboden een persoon beneden zes• 
tien jaren of eene vronw nderaardschen arbeid 
te doen verrichten in mijne 

111. Het is verboden, te zij met inachtneming 
van de na te melden voo aarden, een persoon 
beneden zestien jaren of ene vrouw arbeid te 
doen verrichten: 

A. in die gedeelten va fabrieken en werk
plaatsen waarin : 

1. Kwik-verfoeliesel verw rkt wordt of snblimaat 
of kwikhoudende verfstoffen bereid worden; 

2. Arsenicumverbindingen bereid worden; 

3. Loodwit, loodsuiker, enie of chromaatverf

stoffen bereid worden ; 
4. Zinkwit bereid wordt; 
5. Spaansch-groen of Sch einfurter-groen bereid 

wordt; 

6. Witte Phosphorus ver erkt wordt; 

7. Zwaveligznnr, zwavelk olstof, kooloxyd, ni
treuse dampen, vrije ammo iak, chloor of fluor

waterstof gebruikt wordt of ontstaat ; 
B. in fabrieken en wer plaatsen of gedeelten 

daarçan, waarin de dampkri gslueht verontreinigd 

wordt met stof. 
Deze fabrieken of werk laatsen of gedeelten 

daarvan zijn de volgende: 

1. Vlaszwingelarijen. 

2. Hennephekelarijen. 
3. J n tekaarderijen. 
4. Lompensorteerderijen. 

5. Ruwmolens. 

6. Viltruakerijen. 

7. Scliorsmolens. 
8. Kalk-, cement-, tra •, krijtmalerijen en 

-zeefterijen. 
9. Specerijmalerijen en eefterijen. 

10. Slijperijen, langs den drogen weg, van 

metalen, glas of aardewerk. 
ll. Bronserijen in letter- en steendrukkerijen. 

12. Sigarenfabrieken. 

13. Lettergieterijen. 

14. Letterzetterijen. 
IV. De in artikel JU bedoelde voorwaarden zijn: 
a. voor alle in artikel 111 bedoelde bedrijven : 

dat het hoofd of de bestnnrder van het bedrijf 

of de onderneming binnen vier weken na eene 

daartoe strekkende schriftelijke en gedagteekende 

vordering van den bevoegden i nspectenr, dezen 
eene geneesknndige verklaring vertoone, waaruit 

• blijkt, dat de bij die vordering aangewezen jeug
dige persoon of vronw lichamelijke geschiktheid 
bezit voor den door hem of haar verrichten arbeid. 

6. voor de sub A van artikel 111 bedoelde bedrijven : 
dat , volgens het oordeel van den bevoegden 

i1111pecteur, zoo noodig na overleg met den genees-
kundigen ambtenaar, voldoende maatregelen tegen 
het gevaar van vergiftiging genomen zijn. 

c. voor de snb B, nis. 1 tot en met 12, van 
artikel III genoemde fabrieken of werkplaatsen: 

dat, volgens het oordeel van den bevoegden 

inspecteur, voldoende maàtregelen zijn genomen 
tot verwijdering of tegen het verspreiden van stof. 

tl,. voor de sub B, ni•. 12 tot en met 14 van 

artikel 111 genoemde fabrieken of werkplaatsen: 
• I•. dat de werklokalen voor iederen aldaar 

arbeid verrichtenden persoon ten minste 7 M• vrije 

luchtruimte opleveren; 
2•. da1. de hoogte dezer werklokalen tnsschen 

den vloer en de zoldering ten minste 3 M. bedrage; 

3•. dat in deze werklokalen niet geschaft worde; 
4". dat de vloeren dezer werk.lokalen ten minste 

éénmaal per week geschrobd worden. 
11. voor de sub B, nis. 4, 11, 13 en 14 van 

artikel 111 genoemde fabrieken of werkplaatsen, 

dat aldaar binnenshnis, in of zeer nabij de werk
lokalen, eene volgens het oordeel van den be
voegden inspectenr goede gelegenheid aanwezig 
zij, waar de arbeid verrichtende personen zich 
de handen kunnen wasschen en afdrogen. 

De sub c en sub d, nia. 1, 2 en 3 gestelde 

voorwaarden gelden niet v66r 1 Mei 1892. 

Door of van wege den Minister met de uit
voering van dit beslnit belast, kan voor fe,brieken 
of werkplaatsen, in werking zijnde v66r 1 Novem

ber 1891, vrijstelling van een of meer der sub c 
en sub d, ni•. 1 , 2 en 3, gestelde voorwaarden 

worden verleend, voor wat betreft die sub c en 

sub d, n•. 3, niterlijk tot den laten Mei 1895. 

V. Het is verboden een persoon beneden ze•tien 

jaren als zelfstandige machinist of stoker arbeid te 
doen verrichten op een loèomotief of een stoomschip. 

V 1. Het is verboden een persoon beneden zestien 
jaren arbeid te doen verrichten, bestaande in het 

trekken, dnwen of dragen van een laat, welke 

kenlijk de krachten van dien persoon te boven gaat. 

VII. Het is verboden een persoon beneden 

zestien jaren arbeid te doen verrichten, bestaande 

in werkzaamheden tot het uitoefenen van gevaar

lijke kunstverrichtingen. 
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VIII. Indien het hoofd of de bestuurder van 
een bedrijf of eene onderneming aan den bevoegden 
inspeetenr verklaart, bezwaar te hebben tegen een 
door dezen ingevolge artikel I of IV gedane aan
wijzing, gegeven voorschrift of uitgesproken oor
deel, geeft die inspecteur van die aanwijzing, 
dat voorschrüt of dat oordeel eene schriftelijke 
en gedagteekende mededeeling aan dat hoofd of 
dien bestuurder. 

Dat hoofd of die bestuurder kan zijne bezwaren 
binnen veertien dagen daarna schriftelijk inbrengen 
bij den Minister, met de uitvoering van dit be
sinit belast. Deze stelt het bezwaarschrift in 
handen van de gezamenlijke inspecteurs, die een 
plaatselijk onderzoek instellen en binnen eene maand 
aan den Minister venlag uitbrengen. 

Deze beslist daarna of en in hoever de inge
brachte bezwaren gegrond zijn. Worden zij geheel 
of gedeeltelijk gegrond bevonden, dan treedt 
'• Ministers beslissing in de plaats van de aau
wijiiinp:, het voorschrifi of het oordeel van den 
inspectenr. 

Van '1 Ministers besliBBing wordt afschrift ft8• 
zonden aan het hoofd of den bestuurder van het 
bedrijf of de ondernell)iog. 

IX. Voor de toepassing van dit besluit ten 
aanzien van de Rijks-werkplaatseu en -fabrieken 
wordt hetgeen daarbij is opgedragen of over
gelaten aan den bevoegden inspecteur, geacht 
te zijn opgedragen of overgelaten aan den inge• 
volge het laatste lid van artikel 18 der wet 
van 5 Mei 1889 (StaaûlJlad n•. 48) door het 
hoofd van het betrokken Departement van Al
gemeen Bestuur aangewezen ambtenaar. 

De Minister van Justitie is belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het StaattlJlad 

zal worden geplBBtst. 
Het Loo, den 15den Juli 1891. 

(.gef..) EMMA. 
De Minister van Ju,titie, 

r.get.) Ru11s VAN BEERENBROEK. 

(Uitgeg ._ 17 Juli 1891.) 

18 Juli 18111. BESLUIT, waarbij het ingesteld 
beroep tegen het beslnit van Gedeputeerde 
Staten van Noord!wlla1'1l van 18 Maart 1891, 
n•. 23, bepalende de Rijksbijdrage voor de 
bijzondere lagere school van de drie Roomsch
Katholieke parochiën te Haarlem over 1890, 
ongegrond wordt verklaard en, met hand
having overigens van dat besluit, het bedrag 
dier bijdrage nader wordt vastgesteld. S. 148. 

1891. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1~ EMMA, !INZ. 

Beschikkende op het beroep, door den Com
missaris des Koning• in Noord!wlland ingesteld 
tegen het beslnit van Gedepnteerde Staten diew 
provincie van 18 Maart 1891, n•. 23, houdende 
beschikking op de aanvrage van het bestuur der 
bijzondere lagere school van de drie Roomsch
Katholieke parochiën te Haarlem, gevest!gd in de 
Gortesteeg aldaar, om over 1890 te bwcomen de 
Rijksbijdrage, bedoeld bij art. 646is der wet op 
het lager onderwijs; 

Den Raad van State , afdeeJll voor de ge
schillen van besta ar, gehoord (advies van 3 
Jnni 1891, D0 • 24); 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken, van 14. Juli 1891, n•. 4940, 
afdeeling Algemeene Zaken· en Comptabiliteit; 

Overwegende• dat Gedepnte,rde Staten van 
Noordl,olland, bij beslnit van 18 Maart 1891, 
n•. 23, na kennisneming van de bovenvermelde 
aanvrage en van de ingevolge art. 5 van het 
Koninklijk besluit van 19 Februari 1890 (Staat,

lJlad n•. 26) door den districts-schoolop1iener in
gezonden opgave, voor zooveel de bovengenoemde 
school betreft, hebben beslist, dat genoe!Qj)e school 
voldoet aan de eischen in art. 541Jû da \tet op 
het lager onderwijs gesteld, om voor het on~ 
vangen een er· Rijksbijdrage in aanmerkiu - · te 
komen, en het bedrag dier bijdrage over het 
jaar 1890 hebben bepaald op / 2425 ; 

dat, terwijl de school op 31 December 1889, 
532 leerlingen telde, door Gedeputeerde Stat.Il 
bij de bepaling van het zooeven genoem\le bedrag, 
voor het hoofd der school in rekenillf h ~eliracht 
eene bijdrage van f 500, dat is de vol"ens art. 
4ö 1°. a, laatste zinsnede, voor het hoofd eener 
school van 420 en meer leerlio~ te verleenen 
bijdrage van f 600, berekend niet -r 12 maan
den, zooals bij de aanvrage wu ~çschied, maar 
naar evenredigheid van 10 maanden, op grond 
dat aan deze school o. a. van 1 Januari tot l Maart 
als hoofd werkzaam was M. L. VAN GElll!:RT, die 
tevens als zoodanig verbonden "as aan eene andere, 
door dezelfde vereeuiging aan de Gedempte Oude 
Gracht te Haarlem opgerfrhte school, voor welke 
hij over bètzelfde tijdvak bij de berekening der 
Rijksbijdrage in aanmerking genomen is, zoodat 
hij bij de berekening der bijdrap:e voor deze school 
niet in aanmerking kan komen; 

dat de Commissaris des Konings in Noordliol

land, van het besluit van Gedeputeerde Staten 
10 
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in beroep komende, tegen bet ten deze overwogene 
heeft aangevoerd, dat volgeoe art. 8!1 der wet op 
het lager onderwijs de bijzondere scholen v66r 
l Januari 1891 nog niet verplicht waren om te 
99ldoen aan het voorschrift van art. 23 dier wet, 
dat aan het hoofd van elke school een hoofd
onflerwijzer van meer dan 23 jaar oud moet 
sta&p, maar het voldoende is, wanneer volgens 
het 'f1t11: •n 2de lid van art. 64, slechts een onder
wijzer v.,. meer dan 28 jaar met het bestnnr 
der lessen aan de school is belast, die dan wordt 
geacht aan heli Jioofd dier school te staan , on
versclii ii( of ezelfde betrekking ook aan eene 
andet"e schoo\ bekleedt; dat volgens deze beschou
winll( G ede{l~tea.àe Staten hadden behooren aan 
te nemen, dai M. VAN GEKBRT en M. H. 
Tusmnz.l!I •(welke .-iste over het tijdvak van 
1 Maart tot SÎ Ilicember als hoofd der school 
is o den) ap~Û!Jeenvolgens en zonder inter-
rnpsie n het hoMd der school in de Gortesteeg 
hebben gestaan en de Rijksbijdrage dus had moeten 
berekend worden • niet alleen voor den diensttijd 
van tien maanden des laatsten , maar ook voor 
dien van twee maanden des eerstgenoemden, in 
w eva! de bijdrage voor de school f 100 
hooger ou zijn gesteld; dat ook Gi!depnteerde 
Bta" zal,ve , blijkens de getallen van onderwijzers 
bij 1inn besluit vermeld als in verschillende ge
~n ~an het jaar aan de scliool werkzaam , de 
plàät1! van hoofd der school niet als in Januari 
en Februari vaceerende hebben beschouwd; dat 
dit te recht niet is geschied, maar dat dan ook 
à bijdrage voor het hoofd der school over Janu
ari e J!:el>ruari had moeten zijn toegekend; 

dai eerde Staten nog nader hebben aan-
dat naar hun oordeel voor denzelfden 

persoon over hetzelfde tijdvak slechts eenmaal de 
bijdrage kalllàrekend worden; dat de wet aan 
de bijzon<J chool eene bijdrage beeft toegekend, 
voor •e aan chool verbonden onderwijzers en 
dat, al moge het niet geheel onmogelijk zijn, 
dat één persoon de lessen aan twee scholen be
stuurt, het 11@1111. wel denkbaar ia dat één persoon 
feitelijk aan hei:J'hoofd staat van twee scholen 
wier lesuren sámenvallen, zoodat hij ió den zin 
der wet aan de school verbonden is ; 

dat de bedoeling van art. 88 der wet hun 
schijnt te zij il, dat de bijdrage voor de school, 
aan wier hoofd geen hoofdonderwijzer ouder dan 
23 jaar staat, over 1890 nog niet \"erloren gaat, 
trots de bepaling van art. 646ia, 2de lid sub c 
als slechts het bepaalde bij art. Mo in acht ge-

nomen is, maar geenszins dat de fictie van art. 64, 
der wet zoover gent, dat de bestunrder der school 
voor alle scholen, aan zijn bestunr onderworpen , 
eene werkkracht vertegenwoordigt, die voor de 
berekening der bijdrage in aanmerkingmoet komen; 

Overwegende, dat volgens het eerste lid van 
art. 23 der wet op het lager onderwijs, aan het 
hoofd van elke openbare school een onderwijzer 
moet zijn geplaatst, die den leeftijd van 23 jaren 
moet volbracht hebben en den rang van hoofd
onderwijzer bezit; 

dat volgen■ art. 546i, dier wet over elk dienat
jaar aan de bestnren der bijzondere lagere scholen 
door het Rijk eene bijdrage wordt verleend vol
gens · denzelfden maatstaf als bij art. 45, snb I 
aan de gemeente ten behoeve der openbare lagere 
school wordt toegekend, mits volgens anb 4•. 
van eerstgemeld wetsartikel, het aan'111 onder
wijzers voldoet aan de voor de openbare scholen 
gestelde eischen in de art. 23 en 24, het 3de 
lid uitge,onderd; dat wel is waar bij art. 88. der 
wet is bepaald, dat de termijn tot het in werking 
brengen van de voorschriften van art. 23 der 
wet eindigt voor de bijzondere scholen, die voor 
de Rijksbijdrage bedoeld bij art. 546i.f in aan
merking komen, op l Januari 1891 en het der
halve tot die dagteekening voldo6nde ia, wan
neer slechts wordt voldaan a~n het voorschrift 
van art. 64, der wet, volgens hetwelk de onder
wljzer die de lessen der school bestuurt, wordt 
geacht aan haar hoofd te staan; 

dat hieruit echter niet volgt, dat de onder
wijzer met het bestuur der leBBen van de school 
belast, in aanmerking komt voor de Rijksbijdrage 
bedoeld bij art. 45 sub l a; 

dat wel is waar bij art. li der wet van 8 De
cember 1889 (Staat,6laà n°. l 71l) ia bepaald, 
dat indien het aantal onderwijzers aan de school 
verbonden, niet voldoet aan de eischen voor de 
openbare scholen gesteld o. a. in art. 23 der wet, 
de aanspraak op de Rijksbijdrage over 1890 niet 
verloren gaat , doch aan den anderen kant die 
aanspraak uitdrukkelijk is beperkt tot de aan de 
school verbonden onderwijzers; 

dai de onderwijzer M. L. VAN GEK.ERT niet 
geacht kan worden gedurende de maanden Janu
ari en Februari 1890, in den zin van art. 23 
der wet, aan de school in de Gortesteeg ver
bonden te zijn geweest, weshalve door Gedepn
teerde Staten van NooràlwUand terecht de Rijke
bijdrage voor het hoofd dier school in stede· van 
over twaalf, over tien maanden is toegelegd; 
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dat over de maanden ;Jannari en Februari 1890 
niet meer dan acht onderwijzers aan de school 
verbonden zijn geweest; dat door Gedeputeerde 
Staten bij hun hiervoren gemeld besluit over de 
maand Januari voor één en over de maand Fe
bruari 1890 voor twee onderwijzers ia toegelegd 
de verhoogde bijdrage bedoeld bij art. 466, laatste 
zinsnede , terwijl die verhoogde bijdrage volgen, 
e,engenoemd wetsartikel, in verband met art. 24, 
Sde lid, slechts verschnldigd is voor één onder
wijzer met hoofdakte en 23-jarigen ouderdom, 
zoowel over de maand Januari als over de maand 
Febrnari 1890, hetgeen met het door Gedepn• 
teerde Staten toegelegd bedrag een verschil op• 
levert van f 8.33; 

Gezien de wet tot regeling van het lager onder
wijs, waarvan de gewijzigde tekst is bekend ge
maakt bij Koninklijk besluit van 14 December 
1889 (Staats!Jlad n°. 177), art. 6 der wet van 
8 December 1889 (Staats!Jlaà n°. 176); 

Hebben goedg11vonden en verstaan: 
het ingesteld beroep tegen het besluit van Ge

deputeerde Staten van Noordliolland van 18 
Maart 1891, n°. 23, ongegrond te verklaren en, 
met handhaving overigeDB van genoemd beslnit, 
de Rijksbijdrage voor bovengenoemde school in 
de Gortesteeg te Haarlem over 1890 vast te 
stellen op twee duizend vierhonderd zestien gulden 
zeven en zestig cents (f 2,416.67). 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de nitvoering van dit beslnit, dat in 
het Staata!Jlad en, tegelijk met het rapport van 
genoemden Minister, in de Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor 
de geschillen van bestu nr. 

Het Loo, den l8den Jnli 1891. 
(get.) EMMA. 

De M iniater van Binnenlandaclie Zakffl, 

(get.) DE SAVORNIN LOHKAN. 

(Uitgeg. 2 .d.ug. 1891.) 

18 Juli 1891. BESLUIT, tot aanwijzing van de 
plaats waar de Cadettenschool zal worden 
gevestigd. S. 149. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA' ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Oor

log, van 17 Juni 1891, Kabinet, litta. C .. ; 
Overwegende, dat, ingevolge art. 4 der wet 

van 21 Jnli 1890 (Staatsblad n°. 126), tot rege
ling van het Militair Onderwijs bij de Landmacht, 

voor zoover daarbij de opleiding voor den officiers
rang en de hoogere vorming van den officier zijn 
betrokken , de plaats waar de Cadettenschool zal 
worden gevestigd , bij algemeenen maatregel van 
bestuur moet worden aangewezen; 

Den Raad van State gehoord (adviea van den 
7 Juli 1891, n°. 12); 

Gezien het nader rapport van voornoemden 
Minister, van 16 Juli 1891, Kabinet, U..tta ..... 0 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan -., epalen , 
dat de Cadettenschool wordt gevestigd tf.d.tlemaar. 

De Minister van Oorlog is st !'llet de nit-
voering van dit beslnit, hetwel et S'!àllÜ!Jlad 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad VaJl,-Stay,. 

Het Loo, den 18den J,fi 1891. 
(get.) E M M <A. 

De Min. van Oorlog, (get.) J. 'W. BERGANSIUS. 
(Uitg ~Juli }1891.) 

20 Juli 189 I. BESLUIT, tot nadere wijziging der 
voorwaarden voor geschiktheid bij den kolo
nialen militairen dienst. S. lli0. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELM.INA. ENZ. 

WIJ EMMA' ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordrach.f t an de 

Ministers van Koloniën en van Oorlog, ~ Jnli 

o 10 K b" t 1891, Q 
40

, a me; 

Gezien het Koninklijk besluit van 30 Dtil!lh
ber 1883 (Staata!Jlaà n°. 266), betreffende de 
toepassing van de Reglementen omtrent het genees
knndig onderzoek nopens de geschiktheid vap 
den dienst bij de zee- en landmacht op w,wil
ligers voor den kolonialen militaire 

Hebben goedgevonden en verstaan, <Wijzi-
ging in zooverre van voormeld Koninklijk beslnit, 
te bepalen als volgt: 

Personen die bij hunne aanmeld" ter dienst-
neming voor ll'eaf-Indië nog g ~ee e:fîectieve 
voor pensioen (gagement) gelde e ruenstjaren in 
rekening kunnen brengen en ingevolge Reglement B, 
vast~teld bij Koninklijk besluit flll 2 November 
1883 (Staata!Jlad n°. llil), pftsiek geschikt be
vonden worden ter toelating bij de naiionale militie, 
worden geacht mede physiek geschikt te zijn voor 
den militairen dienst in ff'e8t-Intlië, mits zij niet 
tengevolge van malaria lijden aan bloedarmoede 
of wel aan ve~rooting van lever of milt. 

De Minister van Koloni~n en van Oor!Qg zijn, 
ieder voor zooveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in hèt Staata!Jla,l, 

10* 
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zal worden geplaatst en in werking zal treden 
met den dag der afkondiging. 

Het Loo, den 20sten J nli 1891. 
<!Jet.) EMMA. 

De Minister van Koloniën, (f/et.) MACliY. 

De Miit. van Oorlog, (f/et.) J. W. BERGANsrns. 
(Uitgeg. 1 .dug. 1891.) 

22 Juli 1891. BzsLUIT, tot schorsing van het 
beslait van Gedepnteerde Staten van Gel<ler
la~, van 1 Juli jl., n°. 62 r waarbij, met 
verniepgin van het besluit van bnrgemeester 
en wethóSers van Ubbergen, van 9 April 
1891, aan W. TH. BRAAM te Beei, in hooger 
beroep, vergunnin,t is verleend tot verkoop 
van sterken drank in het klein voor het 
perceel wijk ·u, 11°. 13 aldaar. S. 161. 

Ge,cAor,e tot 1 November 1891. 

24 Juli 1891. BESLUIT, waarbij, met hand
having van het bealnit van Gedepnteerde 
Staten van Gelderland van 17 Maart· 189_1, 
n°. 92, op de aanvrage van de vereeniging 
voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs 
te Eibergen om de Rijksbijdrage, bedoeld in 
art'. ö4bia der wet tot regeling vas het 
/.aui[ onderwijs, over 1890, het daarte11en 
ingesteld beroep ongegrond wordt verklaard. 

• s. 162. , 
ÎN NA.All VAN H. M. WILHELMINA, 11:iÎ/it. 
WIJ EMMA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door de 
reeniging voor Christelijk Nationaal School-

ondetwijs te Eibergen tegen het bealnit van Ge
depntee.!ie119taten van Gelderland, van 17 Maart 
1891, • 0 • 92, op de aanvrage van genoemde 
~ereeniging om de Rijksbijdrage, b~doeld in 
art. ó4bi8 IMP wet tot regeling van het lager 
onderwijs, '8\'er 1890; 

Den Raad YGD State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord (advies van 30 Juni 
1891, n•. ó9); 

Op de voordracht van den Minister van Biunen
landscbe Zaken, !van 21 Jnli 1891, n°. 5413, 
afdeeliog Algemeene Zaken en Comptabiliteit; 

Overwegende, dat de vereeniging voor Christe
lijk Nationaal Schoolonderwijs te Eibergen bij 
Gedeputeerde Staten van Oelderlantl, aanvrage 
heeft gedaan om over .1890 voor de !)nder haar 
bestuur staande, op 3 Maart van dat jaar ge
opende en op 80 April daaraanvolgende 76 leer
lin~en tellende bijzondere lagere school in de 

Dorpstrsat aldaar, eene Rijksbijdrage te bekomen, 
tot een bedrag van / 308.33, namelijk voor het 
hoofd der achoo!, als gedurende tien maanden 
(3 Maart-31 December) aan de school werk
~aam geweest zijnde, f 208.33, en voor een 
onderwijzer, 11ls gedurende acht maanden (1 Mei-
31 December) aan de school verbonden geweest · 
zijnde, f 100; 

dat Gedepnte<!rde Staten bij besluit van 17 Maart 
1891, n°. 92, hebben beslist, dat deze school 
voldoet aan de eischen en voorwaarden, in art. 64bi, 
der wet op het la1er onderwijs gesteld, en het 
bedrag der Rijksbijdrage hebben bepaald op /287.60, 
daarbij overwegende, dat voor het hoofd der school 
de bijdrage slechts over negen maanden kan 
worden verleend ; 

dat de genoemde vereeniging van dit besluit 
bij Ons in beroep is gekomen en daarbij heeft 
aangevoerd , dat naar haar oordeel de maand 
Maart voor • eene volle maand behoort berekend 
te worden, daar volgens den goedgekenrden rooster 
op Zaterdag en Zondag geen. school gebonden 
wordt en dns Maandag 3 Maart de eerste school
dag was, zoodat het hoofd der school inderdaad in 
1890 gedurende tien maanden in functie ia geweest; 

Overwegende, dat volgens art. 4ó, l 0 ., laatste 
alinea der wet tot regeling van het lager onder
wijs de Rijksbijdrage voor een onderwijzer, die 
in den loop van het jaar in dienst wordt gesteld, 
berekend wordt in evenredigheid van het aantal 
volle maanden, dat hij in dat jaar aan de school 
verbonden ia geweest ; 

dat de · achool ia geopend op a Maart 1890 
en het hoofd daaraan is werkzaam geweest van 
3 Maart 1890 tot en met 31 December 1890, 
derhalve gedurende negen volle maanden, wes
halve door Gedepnteerde Staten van Gelderland, 
terecht voor het hoofd der school de bijdrage ia 
toegekend over negen maanden; 

Gezien de wet tot regeling van het lager onder• 
wijs, waarvan de gewijzigde tekst is bekend 11e
maakt bij Koninklijk besluit van 14 December 1889 
(Staaû6lad n°. 177); 

Hebben goedgevonden en verstaan, met hand
having van het besluit van Gedepnteerde Staten 
van Geltler[antl, van 17 )taart 1891, n°. 92, het 
daartegen ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Siaat1blad, en, tegelijk met het rapport van 
genoemden Minister, in de Staatscourant zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge-
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zonden aan den Raad van State, afdeeling voor 
de geschillen van bestnnr. 

Het Loo, den 24sten Juli 1891. 
(get.) EMMA. 

De Mini8ter van BinMnlandaclie ~, 
(!let.) DE SAVORN!N LoHl!liN. 

, (Uitgeg. 7 .J.ug. 1891.) 

24 Juli 1891. BESLUIT, tot herziening van de 
bij Koninklijk beslnit van 26 Jnli 1885 
(Staaublad n°. 167) vastgestelde regelen, op 
te volgen bij verbranding of vernietiging van 
onteigende voorwerpen, ontsmetting van be
smette voorwerpen, gebouwen, voer- of vaar
tnigen, en onschadelijkmaking van mest
vaalten en andere verzamelingen van vnil. 
s. 163. 

IN NAAJII VAN H. M. WILHELMINA, ENZ 
Wu EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken, van 11 Jnni 1891,n°. 1673, 
afdeeling Medische Politie; 

Gelet op art. 25 van de wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n•. 134), gewijzigd bij de wetten 
van 3 December 1874 (Staatablad n•. 188), 
28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36) en 16 April 
1886 (Staatsblad n°. 64); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
7 Juli 1891, n°. 11); 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Hinnenlandscbe Zaken, van 2 l J nli 1891 , 
n°. 2247, afdeeling Medische Politie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen, dat de bij art. 1 van het Koninklijk 

besluit van 26 Juli 1886 (Staats/Jlad n°. 167) 
vastgestelde regelen , op te volgen bij verbranding 
of vernietiging van onteigende voorwerpen , ont
smetting van besmette voorwerpen , ge bon wen, 
voer- of vaartuigen , en onschadelijkmaking van 
mestvaalten en andere verzamelingen van vuil, 
vervangen worden door de regelen, bij dit beslnit 
gevoegd, welke regelen ook worden gevolgd bij 
toepassing van art. 5 van genoemd beslnit. 

De Minister van Binnen landsche Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslnit, dat in het 
Staatablatl zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zRl worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 24sten Juli 1891. 
(get.) EMMA. 

De Mini8ter van Binnenl,and8clie Zaltett, 
(get.) DK SAVORNIN LOHJUN. 

(Uitgeg. 6 .J.ug. 1891.) 

RE G Eli E N, op te volgm bij ,;erbranding 
of ,;ernütiging van ontf!ÏgfJ'll(U voOT11Jerpm , 
ontnnetti"9 oan besmette voorwerpe,,, ge
/Jouw,m, poer- of vaartuigen , en o,ucluuk
lij kmaki"9 van mestvaalten en andert1 ver
zamelingen van vuil. 

De ontsmettingsmiddelen in deze ~egelen ge
noemd, zijn: 

1°. Yer:zadigtle stoom op atmospherischen drnk 
of daarboven. 

2°. Kokend w,ater. 
3°. Oplossing van sublimaat met cltloorwater

atofzuur. Deze is eene oplossing van 1 deel 
snblimaat (chloretnm hydrargyricnm) in 1000 
deelen water, waarbij gevoegd zijn 6 deelen chloor
waterstofznur (acidum hydrochloricum). Waar die 
oplossing gebrnikt wordt, moeten • de flesschen 
door een apotheker of anderen deskundige met de 
door hem zelve bereide oplo1&ing worden gevold. 
Die flessehen moeten, verzegeld en voorzien van 
het opschrift "Vergift", in een g~slotetr kast 
worden bewaard. 

De oplossing van sublimaat _kan ook versch 
bereid worden door 1 deel snblimaat en 1 deel 
kenkenzout in 1000 deel en water op te lossen. 

4". Oploan,ig van plu,wl met cltloorlDattll'atof• 
zuur • . De oplossing wordt bereid door l O deelen 
phenol (phenylznnr) in 200 deelen water en 
1 deel chloorwaterstofznur (acidnm hydrochlorieum) 
op te .lossen. 

60. C,.eoline. Hieronder wordt verstaan steen
koolteerolie, die tnsschen 200° en 300° Celsins 
destilleerende gerectificeerde hoogere phenolen , 
maar geen karbolznnr bevat en door eene eigen
aardige bewerking in e~n toestand ia gebracht• 
waarin 1ij met water een zeer fijne vermenging 
vormt. Deze vermenging moet zich terstond 
vormen en blij ven bestaan. 

6°. Oreoline-mengael. Hieronder wordt ver
staan eene vermenging van 3 deelen creoline met 
100 deelen water. 

7•. Kali.melk. Tot bereiding neme men 100 
gewichtsdeelen ongeblnschte katli: en giete daarop 
langzaam 60 gewichtsdeelen wat~r om ze te 
blnBSchen. Het verkregen poeder worde met 
4 yolnmendeelen water tot kalkmeel aangeroerd 
en onmiddellijk in flessehen geschonken die, daar
mede geheel gevold zijnde, goed gesloten moeten 
worden. 

8°. Cliloorkalk (hypochloris calsicus) in poeder• 
vorm. Deze moet ten minste 20 percent werk• 
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zaam chloor bevatten en in goed gesloten, donkere 
flesschen bewaard worden. 

§ 1. .J.lgemel!lt8 r11g11lm. 

Verbranding of vernietiging van onteigende voor
werpen geschiede op eene of meer door den bnrge
meeeter daartoe aan te wijzen plaatsen, zoodanig 
dat de algemeene gezondheidstoestand daardoor 
geen gevaar kan lijden en geen brandgevaar kan 
ontstaan. 

Waar eene algemeene plaats voor het verzamelen 
van meet en ander vnil, verwijderd van woniniten 
bestaat, kan aldaar de verbranding of vernietiging 
geschieden. Ook begraafplaatsen kunnen tot dat 
einde dienen. 

Ontsmetting van besmette of van besmetting 
veidachtll- en van de bij art. 8 der wet van 
4i Oeeember 1872 (Staats!Jlad n°. 134,) bedoelde 
voorwerpe1' van lijken, van gebouwen of ver
trekken, van voer- of vaart nigen gesobiedt, ouder 
onmiddellijk toeaicht van den burgemeester, door 
penooai die -~ij daarmede belast en bij voorkeur 
door daartoe aangestelde deskundigen, zooveel 
mOj!elijk.in d4! uitvoering van deze regeling onder
richt en geoefend. Deze ontsmetten geven eene 
verklaring af, dat de ontsmetting is geschied 
volgens deze regelen. 

Deze verklaring kan ook afgegeven worden door 
geneeskundigen indien de ontsmetting onder hun 
onmiddellijk en voortdurend toezicht heeft plaats 
gehad, voorts door burgemeesters, commissarissen 
van politie, directeuren van ziekenhuizen, mili
taire gebonwen of gevangenissen en commandanten 
en gezagvoerders van zeeschepen. 

Zonder deze verklaring wordt de ontsmetting 
geacht niet te hebben plaats gehad en kan zij 
geene wettelijke gevolgen hebben. 

Wegens de vergiftige eigenschappen van het 
anblimaat moet met de snblimaat-oplossing zeer 
voorzichtig worden omgegaan. 

De ontsmetting geschiedt, wat de vervoerbare 
voorwerpen aangaat, en behoudens later aan te 
wijzen uitzondering"", op eeoe door den burge
meester daanoor • aangewezen plaats zoodanig dat 
de algemeene gezondheidstoestand daardoor geen 
gevaar kan lijden. Zij kan echter onder goed
keuring de& burgemeesters ook binnenshuis of op 
het erf, waar de te ontsmetten voorwerpen aan
wezig zijn , plaats hebben. 

Goederen , die naar een ontsmettingsoven worden 
nrvoerd, moeten voorzichtig (d. i. zonder veel 
te roeren of uit te kloppen) in met sublimaat-

, oplOSBing of, ia deze niet dadelijk voorhanden , 
met water bevochtigde zakken en daarna in goed 

· gesloten kisten gepakt worden. Men drage daar
bij zorg, dat goederen, die met bloed of faecaliën 
besmet zijn, worden nat gemaakt met 1 deel 
bleekwater (hypochloris natricns) op 8 deelen 
water en in afzonderlijk gemerkte zakken worden 
gepakt; dat tapijten doelmatig opgerold worden 
en dat men zich overtnige, dat zich geene voor
werpen in de zakken der kleedingstokken be
vinden. 

§ 2. Regelen omlrettt het ont1mettm van !Ja-
811Jett11 of van !Je811Jelting verdacMe 

voonoerpen. 

Kleediogstokken , beddengoed, bedden, matraa
seo, tapijten en alles van dien aard , wat met 
den lijder in aanraking ia geweest , of door hem 
tijdens de ziekte gebruikt is, worden in een ont
smettin11soven door verzadigden stoom op atmos
pherischen druk of daarboven, ontsmet. 

De tijd, gedurende welken de voorwerpen in 
den ontsmettir,gsoven moeten verblijven, hangt af 

van hunne afmetingen, bonne dikte, dichtheid 
en de meer of minder gemakkelijkheid, waarmede 
zij zich door stoom laten doordringen en van de 
conatrnctie van dien oven en zal daarom ver
schillen van een half nor tot twee oren. 

Zoo zal bij voorbeel<l voor de inwerking 
van stoom op linnen of katoenen lakens en onder
goed een half nor voldoende zijn, terwijl klee
dereo van andere stoffen , wollen dekens, enz. 
drie vierden van een oor en bedden , matrassen 
en tapijten soma twee nor znllen behoeven. 

Bij de ontsmetting door stoom zorge men steeds 
dat de goederen zoo los op en tegen elkander 
liggen dat de stoom tot elk gedeelte er van toe
gang heeft. 

Alles wat niet in den oven ontsmet kan worden 
ala leder, bont, caoutchouc, gebonden boeken, 
moet met sublimaat- of phenol-oplossiog of met 
creolioe-meogsel worden afgesponst. Gewaste tijk 
van bedden moot afzonderlijk ootamet worden, 
terwijl de inhoud in een zak overgestort, even
eena onlemet wordt. 

Stoffen, die zonder nadeel kookhitte kunnen 
verdragen als linnen, katoen enz. kunnen ooi 
gedurende een hall oor in een grooteo, van een 
deksel voorzienen geëmailleerd ijzeren pot met 
water, waarin men een paar handen vol keuken
zout heeft gedaan , gekookt worden of gedurende 
drie oor in anblimaat-oplossiog of gedurende 
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2, oor in creoline-mengsel of phenol-oplossing 
gedompeld worden. 

Stoffen die niet gekookt, maar gewasschen 
kunnen worden als wol, flanel, veeren, kapok, 
paardenhaar, kunnen ooi gedurende een half oor 
in sublimaat-oplossing of 2, uur in creoline-mengsel 
of phenol-oplossingen worden gelegd en daarna 
gewasechen en gedroogd. De met creoline be
handelde stoffen moeten ter dege met zeep ge. 
wasechen en goed gedroogd worden. Bedvnlsel 
van weinig of geen waarde zooale stroo, doil, 
zeegras, varen, doppen, verbandstoffen enz. worden 
verbrand. Zoo er geene gelegenheid toe ie, 
worden zij in met snblimàat-oploesing bevoch
tigde zakken vervoerd naar de door den burii;e
meeeter aangewezen plaats voor verbranding. 

Springmatrassen worden met sublimaat-oplos
sing ter deire afgesponst. 

Meubelen, huisraad en dergelijke voorwerpen. 
Deze worden met sublimaat-oplossing ter dege af. 
gewasschen en vervolgens met lappen nauwkeurig 
afgewreven, welke lappen daarna worden verbrand. 

Voorwerpen, die voor deze behandeling niet 
vatbaar zijn, zooals voorwerpen van metaal, 
worden met creoline-mengsel of phenol-oplossing 
behandeld. 

Heel-, verlos- en ontleedkundige werktuigen 
en ander gereedschap worden, zoo 1ij van metaal 
zijn, ontsmet door ze zorgvuldig te reinigen en 
daarna gedurende een half nor in water te koken 
of wel eenige malen door een vlam te halen. Ie 
dit niet doenlijk, dan worden ze door oplossing 
van phenol ontsmet. 

Voorwerpen van caoutchouc vervaardigd, worden 
gedurende een uur in sublimaat-oplossing gelep;d 
en daarna met zniver water afgewaBBChen. 

Voorwerpen bij lijken gehrnikt. De schragen 
en roeven worden met sublimaat-oplossing afge
wasechen. De dekkleeden en rouwmantels worden, 
nadat de begrafenis is afgeloopea , op de begraaf
plaats onmiddellijk met de sublimaat-oplossing 
afgesponst, daarna gedroogd, uitgeklopt en afge
borsteld. 

f 8. Regelm 11oor Aet Otllc/u,,deliji malm 11an 
lijim. 

De lijken van overledenen aan eene b6smette
lijke zièkte worden, geheel gehold in een met 
anblimaat-oplossing gedrenkt laken, zoo spoedig 
mogelijk gelegd in eene kist, waarvan de bodem 
bedekt is met eene eenige centimeters dikke laag 
hontzaagsel, turfmolm of tuinaarde en zoo spoedig 

mogelijk uit de woning naar het lijkenhuis over
gebracht. 

Het plaatsen van een open schotel met chloor
kalk in het lijkenhuis verdient aanbeveling. 

§ , . Regelen omtrent Aet onlnRetten 11an ge
&,uu,m of 11ertreUm m 11an 11aar- of 

ooertuigm. 

Nadat uit het te ontsmetten ziekenvertrek alles 
verwijderd en op de bovengenoemde wijze ont
smet ia, anijdt men, overeenkomstig de grootte 
van den ontsmettingsoven, de banen van het 
tapijt soodanig los, dat men dit kan oprollen; 
vervolgens. beapnit men om het stuiven tegen te 
gaan, den vloer met creoline-mengsel, sublimaat
of phenol-oplossiog. Daarna wordt Jt,\ behangsel 
al naar zijn aard ontsmet, hebij door middel 
van groote sneden verach en goe.l ,doorbakken 
brood , waarmede langs het behangsel ge'lfreken 
wordi, hetzij door middel van een verstuivings
toestel met sublimaat-oplossing of creoline-flellgSel. 
Wanneer sublimaat gebruikt ia • :.moet met eene 
opl088ing van 1 deel koolzure aod11 op 1 UO deelen 
water worden natgespoten. Wanneer creoline ge• 
bruikt is, met gewoon water. 

Glad behangsel of houtwerk kan met subli
maat-oplossing afgesporist worden. Gekalkte muren 
en zolderingen worden opnieuw gewit. De ge
bruikte lappen en kruimels worden verbrand. 

De vloer wordt opgeveegd en gewlll!schen met 
so blimaat- of phenol-oplossing of creoline-mengsel. 

Houtwerk en vloeren, met sublimaat behandeld, 
moeten worden afgenomen met eeue oploesing van 
1 deel koolzure soda op 100 deelen water. 

Op gelijke wijze als met vertrekken in huizen, 
wordt gehandeld met kajuiten eo andere acheepa• 
ruimten, waarin een lijder aan eene besmettelijke 
ziekte of het lijk van een daaraan overledene ia 
geweest. 

Het kiel water van zulke vaartuigen wordt ont
smet, door het te bedeelen met zooveel snblimaat
oplOBSiog, dat eene verhouding van 1 op 8000 
deelen kielwater naar giesing wordt verkregen. 
Na verloop van een nor wordt dit uitgepompt. 
Daarna wordt weder water ingelaten , dat nog• 
maals wordt uitgepompt. Rijtuigen, karren, krui
wagens, sleden, draagbaren , alsmede kisten en 
manden, gebruikt tot vervoer van een lijder aan 
een besmettelijke ziekte of van het lijk van een 
daaraan o.verledene of van besmette goederen. wor
den na elk zoodanig vervoer van binnen met anbli-
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maat-opJ039ing goed afgesponst en daarna goed 
gereinigd. 

Gevulde zittingen worden met snblimaat-oploa

sing bespoten en, na gedroogd te zijn, uitgeklopt; 
lederen zittingen worden daarmede afgesponst. 

f ö. Regelffl omtrfflt ket omcJiadeUjlt maiffl 11an 
door zieiffl 'tang• verschillende wegen 

ontla1te 1toff1!1'. 

A. Bij lijders aan Aziatucke ekolera, darm
typh,u en dgafflterie. 

In de potten of flesschen, waarin de darmont• 
lasting, het braaksel of de urine wordt opgevangen, 
worde vooraf 200 gram (een bierglas) kalkmelk 

of 80 gram (een wijnglas) creoline-men!lBel gedaan. 
Nadat de potten of llesschP.n gebruikt zijn en 11:e
ledigd, worden zij met kalkmelk of creoline-meng
sel omgespoeld. 

Waar door de zorg van het gemeentebestnnr 
gekenmerkte tonnen, uitsluit.end bestemd tot het 
opnemen van de uitwerpselen der lijders, worden 
verstrekt, wordt de inhoud der potten of flesschen 

en de kalkmelk of creoline-mengsel, waarmede 
zij zijn omgespoeld , daarin geledigd. In die tonnen 
moet vooraf óOO gram kalkmelk worden gegoten. 
Zij moeten, alvorens zij na lediging weder aan 
h nis worden bezorgd , met kalkmelk of creoline
mengsel worden omgespoeld. 

Waar geen zoodanige tonnen worden verstrekt, 
kan de inhoud der potten of flesschen in een 
privaat geledigd, mits dit dagelijks op de hierna 
in § 6 op· te geven wijze wordt ontsmet. 

B. Bij lijders aan rooàooni of dgpktkeritu. 
Zijn de uit nens- of keelholte afgescheiden 

sto:ff~n opgevaugen op lapjes of zakdoeken, dan 
worden de eerste verbrand en de zakdoeken telkens 

wanneer zij door schoone vervangen worden, in 
eene phenol-oplossing of creoline-mengsel gedom
peld, waarin zij gedurende 24. uur blijven li~n. 

Worden die stoffen opgevangen in potten, spnw
bakjes en dergelijke, dan wordt daarmede gehan
deld als voor de uitwerpselen van lijders aan 
Aziatische cholera, darmtyphos en dysenterie is 
voorgeschreven. De urine wordt behandeld zooals 

in f ó A is aangegeven. 

6. Regelen omtrfflt ket omeliadeliji maiffl van 
tot ontnnetting ge"/Jruil:t wtuckttJater ffl 11an 

oerzamelingffl van vuil en omtrent ket 
ontrmatten 11an privaten en uriraoir1. 

Waschwater wordt behandeld op de wijze in 
ö aangegeven. 

Verzamelingen van vuil. Wanneer gedurende 
het heerschen van Aziatische cholera, typhns of 
dysenterie nog niet opgeroimde verzamelingen van 

niest of ander vnil worden ontdekt, wordt na de 
geheele wegrniming daarvan, de bodem waarop 
zij hebben gelegen, naarmate van de nitgestrekt
heid , met eenige emmers kalkmelk of creoline

mengsel begoten of met chloorkalk ontsmet. 
• Wanneer wegruiming niet mogelijk of niet raad
zaam is , . bedekke men de vuilnishoop of mest
vaalt of het verspreide vuil met een Jaag honts
kool, turfmolm of aarde of wel met plllf{gen. 

Goten of andere waterlossingen, van welke men 
vermoeden kan dat daarin uitwerpselen van lijders 
aan Aziatische cholera, darmtyphns of dysenterie 
zijn of worden geworpen , worden ontsmet op de
zelfde wijze als de privaten. 

Privaten. Algemeene privaten en urinoirs, pri
vaten en urinoirs in logementen of slaapsteden, in 

scholen en andere publieke gebouwen en in 't alge
meen alle privaten, die niet uitsluitend door per
sonen nit één en hetzelfde huisgezin worden ge
brnikt, alsmede die privaten en urinoirs, welke 
wel alleen voor de leden van één hoisgezin be
stemd zijn, maar in welke uitwerpselen van lijders 
aan Aziatische cholera, darmtyphns of dysenterie 
zijn of worden geworpen, worden dagelijks ont
smet door er eene ruime hoeveelheid kalkmelk, 

chloorkalk of creoline-mengsel in te gieten. Ook 

de trechters worden met eene behoorlijke hoeveel

heid bedeeld. De zitting van het privaat wordt 
met sublimaat-oploasing of met creoline-mengsel 
afgesponst. 

Bij het ontsmetten van privaten wordt als maat
staf aangenomen dat 10 liter kalkmelk, li kilo 

chloorkalk of ó liter creoline-mengsel, voldoende 
zijn voor 1 kubieke meter faecaliën. Bij het 
ruimen van privaten verdient het aanbeveling, 
daarin vooraf chloorkalk te storten. 

Straatvuil in straten, stegen, sloppen, gangen 
of poorten wordt na wegroiming behandeld volgens 

de regelen voor vnilnishoopeu. Daarna worden 

de plaatsen, waar het vuil gelegen heeft , met 
kalkmelk of creoline-mengsel begoten en ge
schrobd. 

Wanneer graven of begraafplaatsen moeten ont
smet worden, bedekke men ze met eene ten 

minste één decimeter (palm) dikke laag kool, 
turfmolm of asch, waarover aarde wordt geworpen 
of plaggen of graszoden gelegd worden. 

Wanneer aarde gebrnikt wordt, bezaaie men 
deze met een sue!groeiend gewas. 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 24 Juli 1891 
(Slaatablad n°. 163). 

Mij bekend, 

De Minmer van Binnenland&che Zaken, 
(g6t.) DE SA.VORNIN LOHJIA.N. 

26 Juli 1891. BESLUIT, waarbij met handha
ving van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van No(lf''à/wlland van 1 April 1891, n•. 1, 
op de aanvrage van het bestnur der ver
eeniging tot instandhouding eener Christelijke 
school te Bmmwijl: om de Rijksbijdrage, be
doeld bij art; 64bi, der wet tot regeling van 
het Jager onderwijs, over 1890, het daar
tegen ingesteld beroep ongegrond wordt ver
klaard. S. 1 H. 

IN NA.AH VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wu EMMA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep , ingesteld door het 
bestunr der vereeniging tot instandhouding eener 
Christelijke school te Beverwijk tegen een besluit 
van Gedepnteerde Staten van NoordhoUand, van 
1 April 1891, n•. 1, op aanvrage van genoemd 
bestnur om de Rijksbijdrage, bedoeld bij art. li4bi, 
der wet tot regeling van het lager onderwijs , 
over 1890; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 
van bestuur, gehoord (advies van 30 Jnni 1891, 
n•. 66); 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken, van 21 Jnli 1S91, n•. 6487, 
afdeelinii Algemeene Zaken en Comptabiliteit; 

Overwegende, dat het bestuur der vereeniging 
tot instandhonding eener Christelijke school te 
B11116rwijk aanvrage heeft gedaan om eene Rijks
bijdrage over 1890 voor de onder zijn bestnor 
staande op 31 December 1889 142 leerlingen 
tellende bijzondere lagere school aan den Achter
weg aldaar, tot een bedrag van f 616.li0, als 
voor een hoofd, wer~m geweest gedurende 
twaalf maanden f 800, voor twee onderwijzen 
respectievelijk werkzaam negen en een halve en 
twee en halve maand, tezamen /200, en voor eene 
onderwijzeres, werkzaam zeven maanden, /116.50; 

dat Gedeputeerde Staten van Noordlwllantl, op 
grond dat de vereeoiiçing welke deze school be
stuurt rechtspersoonlijkheid heeft verhegen door 
de goedkeuring harer statuten bij Koninklijk be
sluit van 10 Maart 1890, n•. 82, en dat dos 
de Rijksbijdrage eerst van dien datum behoort te 
worden verleend; dat in verband daarmede de 

bijdrage bedraagt voor het hoofd f 226, 'foor 
eeoe onderwijzeres, werkzaam geweest van 1 Janu
ari tot 7 Augustus, f 66.661 , voor een onder
wijzer, werkzaam van 16 Maart tot 81 Decem
ber, f lliO, of te zamen / 441.665, terwijl de 
tot 15 Maart werkzame onderwijzer voor de bij
drage buiten rekening blijft - het bedrag der 
Rijksbijdrage op de genoemde som van f 441.665 

hebben bepaald ; 
dat het schoolbestuur voornoemd tegen deze be

slissing bij Ons in beroep is gekomen , bij zijn 
adres aanvoerende dat de aanvraag· zijner erken
ning als rechtspersoon v66r ultimo December 1889 
is geschied, terwijl de toevalli~ en niet aan het 
bestuur te wijten omstandigheid dat die erkenning 
eent op 10 Maart 1890 is geschied, niet het 
gevolg kan hebben dat een deel der aan zijne school 
toekomende subsidie te !oor zou moeten gaan; 

Overwegende dat, terwijl vaststaat dat de ver
eeniging welke het bestnnr voert over de hier 
bedotlde school, geene rechtspersoonlijkheid heeft 
bezeten v66r 10 Maart 18110, zij v66r dien datum 
geene aanspraak kan doen gelden op de Rijksbij
drage, welker verleening krachtens art. 54bi, der 
onderwijswet onder anderen van het bezit der 
rechtspersoonlijkheid is afhankelijk gesteld; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten van NQ(lf't/,

lwlland bij de bepaling van het bedrag der bij
drage met het bovengemelde feit terecht rekening 
hebben gehouden; 

Gezien de wet tot regeling van het lager onder
wijs, waarvan de gewijzigde tekst is bekend ge
maakt bij Koninklijk besluit van 14, December 
1889 (Staats!Jlad n•. 177); 

Hebben goedgevonden en verstaan, met hand
having van het besluit van Gedepoteade Staten 
van NoordlwUand van 1 April 1891, n•. 1, het 
daartegen ingesteld beroep ongegrond te verklaren. 

De Minister van Binneolandsehe Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad en, tegelijk met het rapport van voor
noemden . Minister, in de Staat,courw,J zal wor
den geplaatat, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, afdeeling voor 
de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 25sten Juli 18V. 

(get.) E M M A. 

De Miniater van Binnen!,andache · Zal:m, 
(get.) DE SAVGRNIN LoHKA.N. 

(Uitgti. 7 .Aug. 1891.) 
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28 JuU 1891. BESLUlT, tot toepassing der wet 
van 26 April 1884 (Stutsblatl n°. 80), 
aangevuld bij de wet van 20 Juli 1884 
(Staatsblad n•. 164.), tot vaststelling van 
buitengewoQ.e maatregelen ~ afwending van 
eenige besmet~elijke ziEW en tot, wering 
harer uitbreiding en gevolgen. S. 156. 

IN NA.AH VAN H. M. WILHELM~. ENZ. 
W ll EMMA, ENZ. 
Overwegende, dat toepassing der wet van den 

26 April 1884 (Stttatlblad .n•: 80), aangevuld 
bij de wet van van 20 Juli 1884 ( Staatablatl 
11•. 1 ~ , tot v~ telling van bnitengewone maat
regelen tot afwending van eenige besmettelijke 
ziekten en tot wering harer uitbreiding en ge
volgen noodzakelijk is, wegens het voorkomen 
van p;ele koorts, Aziatische cholera en pokken in 
verscheidene plsatsen in het buitenland; 

Op de voordracht van den Minister van Binnen-
1,a.nds•e Zaken, van 16 Jnni 1891, n°. 1Î140, 
afdeeling Medische Politie, en van den Minister 
van Financiën, van 22 J nni 1891 , n°. 70, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats
blad n•. 80) , aangevnld bij de wet van 20 Juli 
1884 (Staatsblad n°. 164), en op het Koninklijk 
beiilnit van 29 Jnli 1890 (Staat,blad n•. 14,7); 

Den Raad van State gehoord (ad vies van den 
7 Juli 1891, n•. 9); 

Gelet op .het nader rapport van den Minister 
v~ Binn,el'ilandsche Zaken, van 21 Juli 1891, 
u<>. 2308 ,.a~ing Medische Politie, en van den 
Mini,iJer va.n Financiën, van 24 J nli 1891, n•. 82, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen: 
ArSi.. ~-, door- en vervoer van lompen, ge

bruikte kleedingstnkken en ongewasschen lijf- en 
beddegoed is verboden uit landen of plaatsen, 
door de Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
Financiën aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden telkens, ten minste 
drie dage1-,. v66r dat zij in werking treden , door 
plaatsiug in de Nederlanàlclze Staatscourant ter 
algemeeoe kennis gebracht. 

De voomoemdi, Ministers zijn bevoegd die aan
wijzingen te veranderen, zoo dikwijls de omstan
digheden dit g o~ f noodig maken , alsmede 
te bepalen of en iJl h1iever de bagages, door rei
zigers medegebracht , onder het verbod zijn be
grepen; de blsëhllkingen over deze onderwerpen 
worden ook i11. ~e Nederlanàlclze Staal,courant 
geplaatst. 

2. Het tegenwoordig besluit, d\t gedurende één 
jaar van kracht blijft, treedt in werking op den 
vijfden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad en van de Staatscourant, waarin het 
is geplaatst. 

De Ministers van Binnenlandsche Zaken en van 
Financiën zijn belast met de uitvoering van dit 
beslnit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig in 
de Staatscourant zal worden geplaatst, en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, ·d;n 28sten Juli 1891. 

EMMA. 

De Minuter i,an Binnenlandse/ze Zaken, 
(!/et.) DE SAVORNlN LoBKAN. 

De Miniater i,an Pinanciën, 
(!/et.) GODIN DE BEAUPORT. 

(Uitgeg. 7 .J.ug. 1891.) 

28 Juli 1891. MISSIVE van den Minister van 
Justitie aan de procureurs-generaal bij de 
gerechtshoven, betreffende kennisgeving van 
vonnissen in 1.&ke van de wet van 6 Mei 1889, 
S. 48, aan de Inspecteurs van den arbeid. 

Bij mijne circulaire dd. 24 Mei 1890, 2• afd. 
.4., n•. 211 , werd o. a. aan de officieren van 
justitie en aan de ambtenaren van het openbaar 
ministerie bij de kantongerechten opgedragen van 
elke veroordeeling ter zake van de wet van 
5 Mei 1889 (Staat8blatl n•. 48), door het toe
zenden van een uittreksel nit het vonnis, kennis 
te geven aan den bevoegden In.speotenr van den 
arbeid. 

Het is mij gebleken, dat aan die opdracht 
niet altijd wordt voldaan. 

Ook behoort zij te worden nitgebreid tot de 
vonnissen , gewezen op grond van de andere over
tredingen dan die van de wet zelve, als bedoeld 
in het eerate lid van art. 17 der wet, en tevens 
tot de recnterlijke uitspraken, houdende ontslag 
van rechtsvervolging. 

Vooral ten aanzien van de laatste is eene 
vroegere mededeeling dan thans veelal gebrnike
lijk is, in het belang der zaak, opdat nog v66r 
het verstrijken van den termijn voor hooger be
roep , raadpleging over de wenschelijkheid van 
appèl tnBBcheu den lnspectenr en het openbaar 
ministerie mogelijk zij. Ook met het oog op 
het later aanteekenen van cassatie, is zoodanig 
overleg zeer gewenscht. 

Ter vergemakkelijking van de administratie is 
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het tevens raafzaam, de afschriften van vonnissen 
te vervangen door eene kenni~eving in briefvorm. 

Op grond van het vorenstaande heb ik de 
eer UWEG. te verzoeken de officieren van justitie 
en de ambtenaren van het openbaar ministerie 
bij de kantongerechten nit te noodigen van elk 
vonnis als boven bedoeld, aan den betrokken In
spectenr van den arbeid kennis te geven binnen 
acht dagen na de uitspraak, en wel door middel 
van een brief, gesteld in den vorm van het ge
drnkte formulier, waarvan een voorhands t.oe
reikeod getal exemplaren hierbij gaat. 

De officieren van justitie voegen daaraan tevens 
de mededeeling toe, of door ben al dan niet 
cassatie is aangeteekend. 

Door uwe tusschenkomst kunnen te zijner tijd 
nieuwe exemplaren van dat formnlier aan mijn 
departement worden aangevraagd. 

Een enz. 
De Minuter van Ju,titie, 

(get.) Ruia VAN BEERBNBROEK. 

81 Juli 1891. Bij Koninklijk besluitvan 31 Joli 
1891 , n°. 23, is vrijstelling van briefport 
verleend voor de briefwisseling van het be
stuur der Zeevisscherijen op de Schelde en 
Zeenwscbe stroomen met de burgemeesters 
in het geheele Rijk. 

3 Áugu,t1111 1891. MISSIVE van den Minister 

van Justitie aan de procureurs-generaal bij 
de gereehtshoven, betrekkelijk schorsing van 

de ten uitvoerlegging van voooiasen in zake 
overtreding van Rijles-belastingen, in afwach
ting der bealisaiog op het ingediend verzoek 
om gratie. 

Het is mij gebleken, dat indien gratie wordt 
verzocht van straf ter zake van overtreding van 
Rijksbelasting opgelegd, de ambtenaren van het 
openbaar ministerie bij het rechtscollege, dat tot 
het 11itbreogeo van advies ia aangewezen, niet 
steeds, nadat het verzoek in hnane handen is 
gesteld, voldoende zorg dragen, dRt de tennit
voerlegging van de straf niet aaovange vóór de 

beslissing op het verzoek. 
Zulks is waarschijnlijk het gevolg van de om

standigheid, dat die ambtenaren niet met de 
exeentie van het vonnis of arrest belaat zlj o. 

Ook dan acht ik het echter de taak van de 
ambtenaren van het openbaar miofsterie, voor de 
schorsing van de ten uitvoerlegging te zorgen, 
en wel door kennisgeving van de indiening van 

het verzoek om gratie aan dengeoen, die met de 
executie no de rechterlijke uitspraak is belaat. 

Art. 6, tweede lid van het Koninklijk besluit 
van 13 December 1887 (Staat,blad n°. 2U), 
verplicht den am.lifenaar van het openbaar minis
terie, i• wiens bwen een verzoek om ~atie ge
steld is, zod8.er onderscheid te zorgen, dat, indien 
de ten · oer legging van een vonnis of arrest 
niet reeds begonnen ia, deze tijdens de raadple
ging over het verzoek niet aanvange. 

Ik heb de eer UWEG. te verzoeken deze mijne 
zienswijze ter kennis te brengen van de officieren 
van justitie in Uw ressort, w.,itae een .wdoend 
aantal exemplaren dezer cirt>nlaire hiernevens gaat. 

De Minilt61" van Jwti.tie, 
(§et.) RUIJ8 VAN BlfERENBROBK. 

, .Aug,utu, 1891. BESLUIT, waarbij, met wijzi-
. ging van het bestreden besloit van Gedgpu

teerde Staten van Gelderland, het, ~ 
der Rijksbijdrage, volgena art. 6,hu der 
wet tot regeling van het lager onderwijs 
over 1890 toekomende aan de bijzondere 
lBj!;ere school te Gor11el, buurschap Eefde, 
van de vereeniging • N ederlaodsch Mettray", 
nader wordt vaatgesteld. S. 166. 

IN NAAK VAN Il. M. WILHELMINA, piz. 

WIJ EMMA, IINZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door den 
Commissaris des Konings in Gelder)lw.d tQ!en het 

besluit van Gedeputeerde Staten a.ier ,1>rov.ifcie, 
van 1 April 1891, n°. 100, .,pnw.iian op de 
aanvrage van het bestnor der bij7,llftlere, Jagiire 
school te GorHel, buurschap Eefde, van de ver
eenifdng ,Nederlandsen Mettray" om de Rijks
bijdrage, bedoeld bij art. ö,bil der à_W rege
ling van het lager onderwijs, over 189d'; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord (advies van 7 J nli 
1891, n°. 83); 

Op de voordracht van den Minister van Binnen• 
landsche Zaken, van 31 Joli 1891, 11°. 5617, 
afdeeling Algemeene Zaken en Com abiliteit; 

Overwegende, dat het bestuur der b\jzondere 
lagere school te Gor116l, bnorschap. Eefde, van 
de vereeoigiog ,Nederlandsch Mettray" inJannari 

dezes jaars aan Gedepn~~ itaten van Gelder
lat,d eene aanvrage heeft ingediend, ten einde 
over 1890 voor deze schooi., die -op 31 December 
18B9 8, leerlingen telde, 'llllDe Rljksbijdrege te 
bekomen van f 362.50, namwïl f 260 voor het 
hoofd der school - gednrendé' Il JDaanden daar-
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aan verbonden geweest - en / 112.60 voor vier 
onderwijzers die ,volgens de aanvrage te zamen 
9 volle maanden aan de school werkzaam ge
weest zijn; 

dat Gedepnteerde Staten bij bealnit van 1 April 
1891, n°. 100, hebben besliii, dat deze s~hool 
voldoet aan de eischen en voorwaarden in art. 5il6û 
der wei op het lager onderwijs tot het verleenen 
der Rijksbijdrage gesteld, en het bedrag dier bij
drage hebben bepaald op / 376, daarbij over
wegende, dat een van de bovenbedoelde onder
wijzers 241 dagen aan de school verbonden was 
geweest en voor dezen onderwijzer de Rijksbijdrage 
derhalve f 100 (/ 160 berekend over 8 tijdvak• 
ken van 30 dagen) bedraagt , en dat voor twee 
andere onderwijzers ieder f 12.60 (f 160 berekend 
over ééne maand) moet worden bijgedragen; 

dat de Commissaris des Konings, van dit bè
alnit bij Ons in beroep komende, heeft aange
voerd, dat voor den onderwijzer, die van 2il 1ann
ari tot 22 September in dienst 11:eweest is, slechts 
over 7 volle maanden de bijdrage kan worden 
verleend, daar hij op 24 Augustus 7 volle maanden 
aan de school verbonden is geweest en het overige 
gedeelte van zijn diensLtijd, geen volle maand 
nitmakende, voor de Rijksbijdrage niet in aan
merking kon komen , zoodat deze slechts over
eenkomstig de aanvrage tot een bedrag van f 362.60 
kan worden verleend; 

Overwegende, dat ingevolge art. 114bu der wet 
tot regeling van het lager onderwijs door het 
Rijk · over elk dienstjaar aan de beatnren der bij
zondere lagere scholen eene bijdrage wordt ver
leend , voltzena denzelfden maatstaf als waarnaar 
bij art. 45 snb 1 •. aan de gemeentA ten behoeve 
der openbae lagere school eene bijdrage wordt 
toegekend; 

dat volgens art. 45, l•., laatste alinea der 
wet tot regeling van het lager onderwijs de Rijks
bijdrage voor een onderwijzer, die in den loop 
van het jaar wordt in dienst gesteld, tengevolge 
van ontsllllf, .de school verlaat of overlijdt, bere
kend wordt in evenredigheid van het aantal volle 
maanden dat hij in dat jaar aan de school ver
bonden is geweest; 

dat voor den onderwijzer die van 24 1annari 
tot 22 September lli90 , dat is gedurende zeven 
volle maanden, aan «le school is werkzaam ge
weest, door Gedepnteerde Staten van Gelderland 
bij hun besluit van 1 April 1891, n°. 100, de 
Rijksbijdrage ten onrechte is toegelegd voor acht 
volle maanden ; 

dat derhalve het ingesteld beroep is gegrond; 
Gezien de wet tot regeling van het lager onder• 

wijs, waarvan de gewijzigde tekst ia bekend ge• 
maakt bij Koninklijk besluit van 14 December 
1889 (Staat16latl n°. 177); 

Hebben goedgevonden en verstaan, met wijzi• 
ging van het bestreden beslnit van Gedepnteerde 
Staten van Gelderl,anà, het bedrag der Rijke• 
bijdrage, volgens art. li46il der genoemde wet 
over 1890 toekomende aan de bijzondere lagere 
school te Ooru11l, bunrschap Eefde, van de ver
eeniging ,Nederlandsch M.ettray", vaat te stellen 
op f 362.60. 

Ue Minister van Binnenlandsche Zaken is belast 
met de nitvoering van dit besluit , dat in het 
Staaû6latl en, tegelijk met het mpport van ge
noemden Minister, in de Staat,courant zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State, afdeeling voor de ge• 
schillen van beatnnr. 

Het Loo, den 4den Angustna 1891. 

(gn.) EMMA. 

D, Hinilter van Binnenlantuclie Zake,,, 
(!/et.) l>E SA.VORNIN LoHKAN. 

(Uitgeg. 7 .d.ug. 1891.) 

8 .d.ugu,tu, 1891. BESLUIT, hondende machti• 
ging tot nitgifte van / li,000,000 in schat
kistpromessen, volgens de wet van 6 December 
1881 (Staat,6latl n°. 186). S. 167. 

13 .d.t,gwtu, 1891. BBSLUlT, tot vaststelling 
van een algemeen reglement van politie voor 
rivieren , kanalen, havens, sluizen, brnggen 
en daartoe behoorende werken , onder beheer 
van het Rijk. S. 168. 

IN NA.All VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
W1J EMMA, 11:~z. 
Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid, van 13 Juni 1891, 
litt. C, afdeeling Waterstaat; 

Gezien de wet van 28 Februari 18111 (Staatl• 
lJlatl no. 69); 

Overwegende, dat het noodig ·ia, algemeene 
politiebepalingen vast te stellen tot bescherming 
van de rivieren, kanalen, havens, sluizen, brng• 
gen en daartoe behoorende werken, onder beheer 
van het Rijk, alsmede ter verzekering van het 
doelmatig en veilig gebrnik daarvan; 

Den Raad van State gehoord ( advies van den 
28 1 uli 1891, no. 12); 
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Gelet op nader rapport ven voornoemdeo Mi• 
nister, van 10 A ngoatns 1891 , litt. G, afdeeling 
Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

TITEL I. 

.J.lgemeene bepalingen. 

Art. 1. Dit regiement is toepasselijk : 
1 °. op de hierna genoemde rivieren en de Rijke• 

kanalen, met hunne oevers, ha vene, grond- en 
kunstwerken, beplantingen, gebouwen en wat daar

toe verder behoort; 
2°. op de hierna 11enoemde verspreide havens, 

sluizen, brnggen en ~aartoe behoorende werken; 
alles voor zoover die wateren en werken zijn 

onder beheer van het Rijk en voor zoover van 
dit reglement bij bijzondere reglementen niet ie 
afgeweken. 

De rivieren onder 1°. bedoeld, zijn: de Hol
lantkcAe IJ11el, de Nieu,oe MatU onder de ge• 

meente Rotterdam, de Koning,Aauen, de rivieren 
beneden Rotterdam tot in zee, de Nieu,oe Mer
"'ede , de Oude Mau, het Mallegat, de Dordt,cAe 
Kil, de Krabbe, het Spui, het ll'a11tij, de Killen 
in het Berg,cu Yeld, het HollafflUcA Diep, de 

.J.mer, de MatU, de IJ11et, het ZIDarte Water en 
het ZIDol,cAe Di6p. 

De verspreide werken onder 2°. bedoeld, zijn: 
a. de havens te Moerdijk, Breili:en, en Yeere 

en die der eilanden Teracltelting, Ylieland, Wie
ringen, Urk en Marken; 

b. de Rijkssluizen en beweegbare bruggen in 
de provincie Frie1l,a'/lll; 

c. de Rijkssluizen en bruggen in den waterweg 
van Ám,terdam naar Rotterdam; 

d. de schutsluizen te St . .J.,,àrie, en in de af
gesloten killen van het Berg,cAe Yeld, met hare 
havens; 

e. de draaibrug te Raam,donk en de rolbrng 

bij Geertruidenberg, beide over de rivier de Donge. 
2. In dit reglement wordt, evenals in de bij

zondere reglementen, verstaan onder zeiluaartuig, 
elk vaartuig onder zeil en niet onder atoom, en 
"nder ,toomvaartuig, elk stoomvaartuig onder 
atoom, al of niet zeilvoerende; 

onder ,cAipper, ieder gezagvoerder van een vaar
tuig of vlot of die dezen vervangt; 

onder dag, den tijd tusschen op- en ondergang 
der zoo; 

onder MCAt, den tijd tosschen onder- en op

gang der zon; 

onder Mmilter, de Minister met de uitvoering 
van dit bes! oit belast; 

onder Commil,arü de, Koning,, de Commissaria 

· des Konings in de provincie , waarin de rivier, 
het kanaal, het betrokken gedeelte van de rivier 
of het kanaal of de werken zijn gelegen; 

onder AoofdingMÎIIUr en ingenieur, de hoofd
ingenienr en ingenieur, met het beheer van de 
rivier, het kanaal, het betrokken gedeelte van de 
rivier of het kanaal of van de werken belast; 

onder ambtenaren ~an den 10ater1faat, de in• 
apecteurs, hoofdingenieurs, ingenieurs, adspirant

ingenieurs, en opzichters van 's Rijke Watersliat, 
en de Rijksbakenmeesters; 

onder ka11aalbeambten, de havenmeesters, sluis
en hnlpaluismeesters, sluis- en hulpslnis•, stow-, 
brng•, pont-, kanaal- en dijk wachters, sluis- en 
brugknechten , in dienst van het Rijk. 

3. Dit reglement wordt in de Nederlandsche, 

Engelsche, Hoogdnitsche, Fransehe en Noorsche 
talen gedrnlrt en, evenals de bijzondere reglemen
ten, algemeen verkrijgbaar gesteld. 

Elk echipper, die een der in artikel l ge
noemde wateren bevaart of van de aldaar bedoelde 
werken gebrnik maakt, moet van een exemplaar 
van dit reglement en van het bijzonder reglement, 

benevens van de bepalingen tot het voorkomen 
van aa11varing op de openbare wateren in het 
Rijk, voorzien zijn. Hij moet deze, des gevor
derd, aan de ambtenaren en beambten, in art. 88 

bedoeld, vertoon en. 

TITEL ll. 

Bepalingen, betrekkelijk liet gi!Jruik makm 11a11 
rivierm, kanalen en Aavena. 

4. Alle vaartuigen van meer dan één meter 
diepgang moeten aan den achtersteven voorzien 

zijn van eene schaal, waarop de diepgang duide
lijk leesbaar is. 

Noch de schroef, noch eenig ander gedeelte 
van een stoomvaartuig mag_ beneden de kiel uit
steken, tenzij de schaal van den onderkant van 

dat deel beginne te tellen. 
5. Vaartuigen zonder vast dek en van grooter 

inhoud dan 10 M• moelen voorzien zijn van 
waterdichte borden, boorden of wanden, welke 
ten minste 0.26 M. boven den waterspiegel reiken. 

6. De naam van het vaartuig, en bij vaar

tnip;en , niet bestemd om de zee te bevaren , ook 
de naam en woonplaats van den gezagvoerder of 
den eigenaar, moeten op eeoe in het oog vallende 
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plaats aan de buitenzijde van het vaartnig dni-j 
delijk leesbaar zijn aangegeven. 

Deze bepaling ia alleen van toepassing op vaar• 
tuigen van grooter inhoud dan 10 M•. 

7. Het ie verboden in eenig kanaal of in eeoige 
haven elders dan op de daartoe bestemde aaoleg
plaateen aan te leggen of met vaartuigen, naast 
elkander vastgemaakt, te varen , tenzij met ver
gunning of op uitdrukkelijk bevel van een ambte
naar van den waterstaat of van een kanaalbeambte. 

Eveozoo ia het verboden een vaartuig dwars 
in het vaarwater te laten liggen of drijven. 

8. Elk zeeschip moet, zoolaog het zich op 
eenig Rijkswater of in eene zijner havens bevindt, 
over dag de vlag voeren van de natie, waartoe 
het behoort. Hiervan zijn uitgezonderd de inge
vrozen achepen. 

Vaartuigen van meerderen diepgang dan 4, M. 
voeren bovendien eene kleine vlag aan den fokke
maet. Voor rnartnigeu van minderen diepgang 
ie dit verboden. Koopvaardijschepen mogen nim
mer den wimpel voeren. 

Q" De schipper, zijn vaartuig verlatende, doet 
zicli. door een geschikt pereooo vervangen. Deze 
bepaling ia niet van toepassiug op vaartuigen van 
minderen inhoud dan 10 M •. or die van den wal 
met den boom worden voortgeduwd. 

Het is verboden vaartuigen van l 0 en meer 
M •. inhoud onbewoond op een Rijkswater te laten 
liggen, tenzU met vergunning van den haven
meester of van een ambtenaar van den waterstaat. 

Het is mede verboden vaartuigen onbeheerd op 
een Rijkawater te laten drijven. 

10. De schipper van een vaartuig, dat over
laden of naar het oordeel van den havenmeester 
of van een ambtenaar van den waterstaat onvol
doende bemand of getuigd ia, moet op door hen 
gedane aanzegging de vaart staken en zijn vaar
tuig naar eeoe door hen aan te wijzen plaata 
vervoeren. 

De !!Chipper van een vaartuig, dat in onmid
delllj k gevaar van zinken verkeert, moet het, 
zoodra mogelijk, buiten het vaarwater brengen. 

11. Ue schippers van vaartuigen , niet bestemd 
om de zee te bevaren, moeten het klnifbout v66r 
de aankomst in de sluizen doen toppen. 

De havenmeester, de eloiameester of de amb
tenaren van den waterstaat kannen bevelen, dat 
van vaartuigen, welke geheel of gedeeltelijk 1088en, 
de bramraas en de bramstengen worden gestreken. 

12. Het ie verboden eenig vaartnig derwijze 
te plaatsen, dat de in• of uitvaart van een kanaal 

of van eeoe havan of de dponaart no eeoe sluis 
of eeoe brug wordt. lieiPimerd. 

De schipper van een zoodanig geplaatst vaar
tuig ia ver11llllbt, op bevel van een ambtenaar 
van den 'l>vateretaat of van een kanaalbeambte, 
terstond le verhalen. 

13. Het aandoen eeoer haven ie verboden, wan
neer dea daags eeoe roode vlag of des nachts een 
rood licht op een van de hoofden dier haven is 
geplaatst, ten teekeo dat de toegang tot die haven 
door u.nwezige vaartuigen of door andere oorzaken 
ia belemmerd. 

14. Het openen eeoer sluis tot spuiing wordt 
ten minste een uur te voren aangeduid, des d~ 
door eene blauwe vlag, w~ario met witte letters 
het woord wapnien", des nacht door drie roode 
lichten, geplaatst in de hoekpunten van een gelijk
zijdigen driehoek, met den top naar boven gericht. 

De vaartuigen in eene haven of een kanaal 
aanwezig, moeten door de schippers, bij vertoon 
van dit sein, of wanneer hun de spuiing door 
een kaoaalbeam bie wordt aangekondigd, stevjg 
worden vastgemeerd en, zoo noodig, worden ver
tuid , om het aan den grond vallen te voorkomen. 

De kanaalbeambten zijn in dit geval bevoegd 
aan de schippers eeoe ligplaata voor hunne vaar
tuigen aan te wijzen en bon omtrent de wijze 
van vastleggen daarvan bevelen te geven. 

Bij gebrek aan geschikte ligplaats, hebben de 
iteladen vaartuigen de voorkeur boven de ledige. 

1 &. Bij het naderen van sluizen en brnggeo 
moet de ~hipper de vaart van het vaartuig zoo
danig verminderen, dat het des ooods op 100 M 
afstand van de elois of brng kan stoppen. Bij 
de daartoe gestelde handwijzers of teekeneo moeten 
de zeilen gestreken of in de gei gebracht worden. 
De alnia- of brngwachten moeten met de stoom
fluit, de scheepsklok of den misthoorn, of wel 
door roepen worden gewaarschuwd. 

De schipper moet met het vaartuig doen stoppen, 
indien des da11f1:s een roode bol, bord of vlag, of 
des nachts een rood licht op de sluis of brug 
geplaatst ia. Hij moet dan, des gevorderd, zijn 
vaartuig ter plaatae, hem door den s}oie. of brug
wachter aan te wijzen, vastleggen. 

De beheerders der sluizen en bruggen zijn ver
plicht, zoo noodig, ter beoordeeling van den Mi
nister, de doorvaartopeningen des nachts door 
groene lichten aan te duiden. 

Het tweede en het derde lid van dit artikel 
hebben geen betrekking op de schipbruggen. 

16. Wanneer twee of meer vaartuigen tegelijk 
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eene slnie of brn1i naderen, regelt de eluis- of 
brugwachter de volgorde, -rin.zij mogen naderen, 
en den afstand, dien zij daarbij onderling moeten 
bewaren. 

17. Elk vaartnig wordt, behondeus he bepatfde 
in het volgend artikel, l(eachut naar de oftle van 
aankomst. 

Het vaartuig welks bemanning zich schuldig 
maakt aan het doorsnijden van de jaaglijnen of 
tro88en van eens anden vaartuig , wordt eerst 
doorgelaten na het laatstgemelde. 

Indien van weêrszijden zich vaartuigen ter door• 
achutting aanmelden, worden zij beurtelings- van 
de eene en de andere zijde doorgelaten, te be
ginnen met het vaartuig komende van den kant, 
waar de watentand gelijk is aan dien der 1chut• 
kolk. Bij drnkke scheepvaart geven de slnie
meesters voor het bewaren der orde nummers af. 

18. Recht op voonchutting hebben, in de na 
te noemen volgorde: 

vaartuigen , die den wimpel voeren; 
Rij ksvaartuigen en vaartuigen, dienende tot ver• 

voer van in dienst zijnde ambtenaren van den 
waterstaat of kanaalbeambten; 

vaartuigen , dienende tot geregeld vervoer van 
personen; 

vaartni11:en , met venchen visch geladen; 
vaartuigen , dienende tot geregeld vervoer van 

goederen of vee , met hunne lichters en bijliggers; 
vaartuigen met buskruit, vunrwerken, schiet

katoen, nitroglycerine of andere ontplofbare of 
Jicht ontvlambare stoffen geladen, worden zooveel 
mogelijk v66r alle andere en steeds afzonderlijk 
geachut. 

19. Elk vaartuig, dat zich in of in de nabij
heid van de schutkolk bevindt, moet voor en 
achter behoorlijk gemeerd zijn, ter plaatae door 
de kanaalbeambten aangewezen. 

De vaartuigen , welke geschut of doorgelaten 
moeten worden, naderen de sluis of brug niet 
v66rdat de kanaalbeambte daartoe het aein geeft. 

Wordt, naar .hef. oordeel van den kanaalbeambte, 
aan het sein niet spoedig genoeg gevolg gegeven, 
dan kan hij bevelen dat een ander vaartnig voorga. 
· Wanneer een vaartuig, na geschut te zijn, niet 
spoedig genoeg uit de sluis haalt, of, eene brug 
doorvarende, hierbij niet genoeg spoed maakt, 
naar het oordeel van den kanaalbeambte, kan 
daarin door hem worden voorzien. 

20. Bij de vaart door eene sluis moeten alle 
zeilen gegtreken en vastgebonden, en bij de vaart 
door eene brug moeten zij opgegeid zijn. 

Het verhale11 , het in- en uitwinden en het 
vastleggen van vaartuigen en vlotten mag alleen 
geal:hieden aan de daartoe bestemde voorwerpen 

Bij het varen door sluizen of bruggen mogen 
de vaartuigen niet meer vaart hebben , dan voor 
het besturen noodig ia, 

Het alepen van kettingen of trossen ia ver
boden bij het doorvaren van sluizen en brnggen, 
het kruisen van telegraafkabels en pontveren en 
het voorbijvaren van in werking zijnde bagger• 
inrichtingen. 

Het ÎI, behoudens het bepaalde in het tweede 
Jid, verboden, met haken of boomen in de kunat
werken te steken, of daaraan, zonder vergunning 
van den sluis- of den brugwachter, eenig vaar
tuig of vlot vast te maken. 

21. Indien de doorvaart door eene al nis of 
brug, wegeue onatnimig weder, spuiing, aftapping 
of inlating van water onraadzaam ie, wordt die 
door den sluis- of brugwachter geweigerd. 

Het ia verboden door eene sluis of door eene 
beweegbare brng, die voor de doorvaart geopend 
moet worden, te varen, bij afwezigheid van du 
betrokken kanaalbeambte of in strijd met diens 
verbod. 

22. Telkenmale nadat twee vaart uigen achter• 
een eene brug zijn doorgevaren, wordt deze , zoo 
noodig, ten behoeve der voetgangers en rij• en 
voertuigen gesloten. 

Sleeptreinen worden in h on geheel in eens 
doorgelaten. · 

Bij het doorvaren eener brug hebben de vaar
tuigen, die stroomafwaarts gaan, de voorkeur 
boven de opvarende. Wanneer er geen stroom 
gaat, hebben de vaartuigen, die v66r den wind 
gaan, de voorkeur boven die, welke gesleept of 
gejaagd worden. 

23. Wordt een vaartuig in een kanaal of in 
eene haven door vorst ingesloten , dan is de 
schipper verplicht te zorgen dat rondom het vaar
tnig eene bijt van ten minste een halve meter 
breedte worde gehakt en opengehouden. 

Het bevaren van een kanaal bij besloten water 
kan door den Commissaris des Konings worden 
verboden. 

Het is verboden in striid met zoodanig verbod 
te handelen. 

24. Bij het invallen van voret of bij aanhou
dende tegenwinden, moeten de vaartuigen , die 
zich in eene buitenhaven bevinden, zoodra de 
havenmeester zulks bel eelt, naar de reede ver
haald of naar de binnenhaven geschut worden. 
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In dit geval, zoo mede wanneer bij besloten 
water in het kanaal schepen naar binnen geschnt 
worden, zijn de in het kanaal zich bevindende 

echepen verplicht, zoo noodig, vo~na aanwijzing 
der kanaalbeambten te verhalen. 1 

25. Bij het vervoeren, laden en Jouen van 
licht ontvlambare of ontplofbare goederen of on
gebluschte kalk, ie de schipper, onrermioderd de 
naleving der omtrent het vervoer be•taande wetten 
en verordeningen, verplicht de bijzondere voor
zorgsmaatregelen na te leven, die hem door de 

ambtenaren van den waterstaat of de kanaalbe
ambten worden voorgeschreven. 

26. Indien van een vaarinig eenig voorwerp 
verloren raakt , hetwelk , drijvende of gezonken, 
voor de vaart gevaarlijk of hinderiijk kan zijn, 
ia de echipper gehouden, hiervan zoo spoedig 
mogelijk kennis te geven aan den ajnbtenaar van 
den waterstaat, onder wiens ressort ~et vaarwater 
behoort of aan een kanaa)beam bte. 

De plaats, waar zoodanig gezo4en \"Oorwerp 

ligt, moet door den schipper ters'nd door een 
boei worden aangewezen. 

Ue echippere zorgen, dat geen lic.b.ters, vlotten 

of balken, bij hunne vaartnigen in ~ebroik, zich 
101 of ongemeerd bevinden. 

27. Wanneer een vaartuig aan den grond raakt 
en de lading naar het oordeel der atjibtenaren van 
den waterstaat of der kanaalbeambteli moet gelost 
worden om het weder vlot te brengen, is de 
echipper verplicht onmiddellijk tot het )OBSen over 
te gaan. 

28. De schipper van een gezonke* of aan den 
grond geraakt vaartnig, geeft van het ongeval ter

stond kennis aan den naastbij zijnden klnaalbeambte. 
29. Tot op het oogenblik , dat v n overheids

wege, krachtens de wet van 23 J oli , 8811 (Staat6-
6lad n•. 11> I), tot oprniming wordt overgegaan , 

blijven belanghebbenden bevoegd het gezonken vaar
tuig te lichten of het aan den grond zittend vaar

toil,{ weder vlot te maken. 

30. Bij het voorbijvarén van diep teladen vaar
tnigen, baggermolens, in loBBinp: of la ing liggende 
vaartnigen, vlotten of andere drijv nde inrich
tingen, voor welke de golfslag gevaa~lijk kan zijn 
en die tot teeken daarvan moeten vertoonen des 
daags eene roode vlag, des nachts twee helder 
roode lichten loodrecht boven elkander geheschen, 
met eene tnsschenruimte van niet minder dan 
0.50 M. en niet meer dan 1 M., moeten stoom

vaartuigen hnnne vaart zooveel verminderen als 

noodig is om nadeeligen golfslag te vt rkomeil. 

Hetzelfde moet geschieden op die gedeelten van 
rivieren of kanalen, waar op last van de daartoe 
bevoegde ambtenaren van den waterstaat of dijks
bestnren door de bedoelde seinen is aangednid, 
dat door golfslag schade of onheil zoo kannen 
ontstaan. 

31. Stoomvaartuigen, die stoomtnigen van hooge 
drukking hebben, moeten hun afgewerkten stoom 
afvoeren door een afvoerpijp, welke buiten den 
schoonteen uitmondt, tenzij die schoorsteen be
dekt is met eene kap, van ijzerdraad met openingen 
van ten hoogste li millimeter. Zoodanige liedek
kin~ moet aanwezig zijn op alle stoombooten, 
welker ketels met cokes, turf or hout gestookt 
worden. 

32. De vlotten moeten zoodanig zijn vastge
maakt en aan beide zijden verbonden , dat zij de 
vaart niet hinderen, noch andere vaartuigen of 
vlotten of de wer\en kunnen beschadigen. Zij 
moeten zoo zijn samengesteld, dat de balken ge
makkelijk kunnen geteld worden en niet kruiselings. 

De tengels, dienende tot koppeling der balken, 
mogen niet buiten het vlot uitsteken. 

leder vlot moet voorzien zijn van een langs 
scheeps geplaatst wit bord, waarop aan beide 
zijden, met zwarte letten van ten minste 80 centi
meter hoogte en li centimeter breedte, de naam 
en woonpllll$l van den gezagvoerder of den 
eigenaar zijn te lezen. 

33. De hontlading van een vaartuig mag niet 

te water worden gelaten om er een vlot van samen 
te stellen, dan na bekomen vergunning van den 
betrokken beambte. 

In geen geval mogen meer balken uit een vaar
tuig gel01t worden dan dadelijk tot een vlot of 
tot vlotten kunnen worden vereenigd, waartoe de 

noodige manschappen moeten u.nwezig zijn. 
Deze bepalingen zijn ook van toepassing, wan

neer balken tot samenstellinl,{ van vlotten van den 
wal te water worden gelaten. 

34. Schippers mogen met hunne vlotten de 
ligplaats daarvan niet vroeger verlaten dan één 
nor vó6r zonsopgang. Zij mogen hnnne reis niet 
later voortzetten dan één our na zonsondergang, 
ten ware zij door onvoorziene omstandigheden 
verhinderd worden om v66r dat tijdstip de aan
legplaats te bereiken. 

Bij miat, sneenwjacht, storm, drijfijs en ijs• 
gang mogen vlotten niet varen. Worden zij er 
onderweg door ove"allen, dan moeten zij op de 
eerste bereikbare aaolegpla11ts worden ten anker 
gebracht of vastgemeerd. 
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Evenmin mag een vlot zich in eene haven op
houden_, zonder vergunning van den havenmeester. 

35. Een vlot wordt bij bruggen en sluizen 
eerst na de aanwezige vaartuigen doorgelaten, 
tenzij het, aan een schip vastgekoppeld, tezamen 
met het schip in de schutkolk kan worden toe
gelaten. 

36. Een vlot. mag een voornitvarend vlot niet 
naderen op korteren afstand dan van 500 meter. 

37. De artikelen 7, 9, 10, 12, 14 tot en met 
17 , 19 , 22 tot en _ met 26 , 28 en 29 van dit 
reglement zijn evenzeer ten aanzien van vlotten 
als van vaartuigen toepasselijk. 

38. Voor zooverre de bijzondere reglementen 
daaromtrent geene bepalingen inhouden, is een 
ieder bevoegd de jagerij uit te oefenen. 

39. Oe jagers zorgen zooveel mogelijk de lijn 
strak te houden als zij over eenig vaartuig of vlot 
jagen, en de -lijn tijdig te laten vallen, wanneer 
zij niet overjagen. 

Voorts moeten zij bij de daartoe gestelde teeke
nen de lijn laten vallen, bij het naderen van brug• 
gen en sluizen de vaart verminderen en zich voorts 
in alles gedragen naar de aanwijzingen van de 
ambtenaren van den waterstaat of de . kanaalbe-. 
ambten. 

Zij maken den schipper opmerkzaam op nl wat 
bij de vaart hinderlijk kan zijn. 

De schippers van de aan het jaagpad liggende 
. vaartuigen moeten de masten, zoo mogelijk, strijken 
en bij het overbrengen der jaaglijnen van de voor
bijgaande vaartuigen en vlotten behulpzaam zijn. 

40. Jagers, die wegens overtredingen der bepa
lingen van dit reglement zijn veroordeeld, of die 
zich in kennelijken staat van dronkenschap be
vinden, kunnen door de ambtenaren v~n den 
waterstaat of de kanaalbeambten worden geweerd. 

41 . De schippers van de gesleept wordende vaar
tnigen zijn gehouden de orders van den schipper 
der sleepboot ten opzichte van het sleepen op te 
voliten. 

Bij weigering of nalatigheid om de touwen te 
vieren of door te halen heeft de laatste het recht 
de touwen los te gooien of te kappen. 

42. Het loslaten der sleeptrossen mag door de 
schippers der gesleept wordende vaartuigen slechts 
beurtsgewijze geschieden, in dier voege dat het 
achterste va;rtuig het eerst loslaat en het voorste 
het laatst. 

De schipper der sleepboot geeft telkenmale het 
sein tot het loslaten, door een slag op de klok. 

43. Een loods of als zoodanig dienstdoend per-
1891. 

soon, aan boord van een vaartuig, dat zich op 
eene rivier, een kanaal of in eene haven bevindt, 
is verplicht zich, voor zooveel de politie op die 
wateren betreft, te gedragen naar de aanwijzingen 
der amhtenaren van den waterstaat en kanaal
beambten. 

44. Een ieder, als loods aan boord van een 
vaartuig dienstdoende, moet steeds voorzien zijn 
vau een exemplaar van dit reglement en van het 
toepasselijk bijzonder reglement, benevens van de 
,,bepalingen tot voorkoming van aanvaring". 

45. Als loods dienstdoende personen, die zich 
in kennelijken staat van dronkenschap bevinden, 
knnnen door de ambtenaren van den waterstaat 
.of de kanaalbeambten worden geweerd. 

46. Wanneer een vaartuig schade heeft gevaren 
aan eenig werk of wanneer overtredingen van dit 
reglement of van het betrokken bijzonder regle
ment zijn gepleegd , geeft de loods hiervan ten 
spoedigste kennis aan den ha vanmeester of een 
der andere zich in de nabijh"eid bevindende amb
tenaren van den_ waterstaat of kanaalbeambten. 

4 7. Het is den schippers verboden, te ankeren 
of vast te meren op plaatsen waar dit de scheep
vaart zoude belemmeren. 

48. De schippers van stilliggende vaartuigen en 
vlotten zijn verplicht op een kanaal of in eene 
~aven te verhalen naar de ligplaatsen die hun 
door de ambtenaren van den waterstaat of de 
kanaalbeambten worden aangewezen en die, zoo 
noodig, door dezen kunnen worden veranderd. 

49. Het is verboden dichter bij de sluizen of 
bruggen te liggen dan de daarbij geplaatste stop
palen aanduiden, tenzij met vergunning van een 
ambtenaar van den waterstaat of een kanaalbeambte . . 

50. Behalve in geval van ecnig onheil en in 
de gevallen, waarvoor dit verplichtend is gesteld, 
mag aan boord van een vaartuig of vlot des-nachts 
geen klok geluid worden. . 

51. De schipper op wien! vaartuig brand is 
ontstaan, moet terstond de · klok doen luiden of 
een daarmede overeenkomstig geluid doen hooren, 
en het vaartuig uit de nabijheid van andere vaar
tuigen verhalen. 

52. Niemand mag aau boord van eenig in een 
kanaal of in eene haven vertoevend vaartuig of 
vlot li~ht ontvlambare of bij ontvlamming fel 
brandende stoffen smelten, koken of warmen , 
tenzij met vergunning van een ambtenaar van den 
waterstaat of een · kanaalbeambte. 

Het is insgelijks verboden, tenzij dit door het 
bevoegd gezag voor een bepaald doel is voorge-

11 
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schreven of toegestaan, aan boord van vaartuigen 
of van vlotten te schieten, buskrujt te ontbran
deq of eenig vuurwerk _af te steken . . 

53. De schipper, die eene haven wil verlaten, 
geeft hiervan kennis aan den havenmeester, · die, 
zoo noodig, de orde bepaalt, waarin de vaar
tuigen en vlotten moeten verhalen. 

54. Het is verboden zonder vergunning van 
den Minister: 

10. zich met eenig vaartuig of vlot in eene 
rivier, een kanaal of eene haven t~ vestigen tot 
het drijven van handel, "1et honden van herberg, 
het verleenen van huisvesting of het honden van 
vast verblijf; · 

2°. in een kanaal of in eene haven vaartuigen 
te sloopen. 

De ingenieur, met de uitvoering van een werk 
belast, kan vergunning geven tot het ver1eenen 
van huisvesting, van het daartoe behoorende per
soneel in een vaartuig. 

TITEL 111. 

B ijzondere bepalingen ~o_or liet ge~ i.t ma.ten 
van rivieren. 1 

65. Het is verboden . eenig riviervaf te bevaren 
met een vaartuig van meer diepgang ~an de on
diepste plaats van de vaargeul toel~at, blijkens 
de tijdens lage waterstanden afgekondigde opgaven. 

Daarenboven zijn de schippers ver~icht op de 
door tonnen, bakens of andere teeke en voor de 
scheepvaart aangeduide riviervakken, ·er geringe 
diepte of breedte of wel tijdelijke verondieping 
bijzondere omzichtigheid bij de doorvaart noodig 
maakt, de aanwijzingen en bevelen door de ambte
naren van den waterstaat of de kanaalbeambten 
nopens de vaart op deze riviervakken gegeven op 
te volgen. 

De vaart bij nacht kan op deze 1i viervakken 
door den Minister verboden worden. 

Ziiodanig verbod "!"ordt door ·openbare aankon
digill(f tijdig ter kennis van de ·bel!hebbenden 
bij de scheep- en v lotvaart gebracht. • 

Het is verboden in strijd met 1100 nig verbod 
te handelen. 

56. Wanneer een stoomvaartnig , stroomop
waarts gaande zonder eenig vaartuig te sleepen, 
het laatste vaartuig van een sleepkon~ooi beneden 
eene engte op een afstand van 120 M. genaderd 
is, mag dat sleepkonvooi de engte niet binnen
varen, voordat het door het eerste stoomvaartuig 
is voorbijgevaren. 

67. Elk vlot moet ten minste eene bemanning 

hebbe11- van 2 man voor elke 76 M • hard hout 
en 2 man voor elke 160 M • zacht hont. 

Als hard hout wordt onder anderen beschouwd: 
eiken-, beuken-, olmen-, easchen-, kersen~, peren•, 
appel- en kornoeljehout; als zacht hout: onder 
anderen popel-, elzen-, dennen-, sparren-, pijn
boomen- en lorkenhout, alsmede andere harsachtige 

·houtsoorten. 
58. Voor vlotten, die door stoomvaartuigen ge

sleept worden, is de helft der in art. 67 genoemde 
verplichte bemanning voldoende, mits het vlot 
aan de voorzijde van eeue doelmatige stn urinrich
ting voorzien zij en de sleepboot de volgende 
kracht bezitte : 

1°. bij vlotten, van welke de verplichte beman• 
ning niet meer dan 60 man bedraagt, ten minste 
26 werkelijke paardenkrachten; 

2°. bij vlotten, van welke de verplichte beman• 
ning meer dan 60 tot en met 80 man bedraagt , 
ten minste 35 werkelijke paardenkrachten; 

3°. bij vlotten, van welke de verplichte beman• 
ning meer dan 80 man bedraagt, ten minste 46 
werkelijke paardenkrachten. 

59. Geen vlot mag eene bemanning hebben van 
_minder dan 3 man, den vlotvoerder inbegrepen. 

60. Vlotten, van welke de verplichte beman • 
ning meer dan 4 man bedraagt, moeten voorzien 
zijn van het volgend materieel: 

' ~ Voor vlotten , 
... ,:. ai 
" -". " .; öl .; 

waarvan de "Cl -" ..c ..c ., 
" " as.-~ "" .. ... 00 

verplichte be- 1.'15.~ -" -" " " ""' "" ., -" 
~ manning ....... """ ö " " 0 " ·.; 1il Cl -'1 ... 

0 " 0 :§ ;:.; bedraagt: ... ;;a ... 
C!) C!) ;:.; 

6 tot 9 man . l . 2 2 . 
10 . 13 . . 1 l 1 3 " 
14 • 26 . . 2 1 1 4 . 
26 • 35 . 2 1 2 2 6 l 
36 • 40 . 3 1 2 3 7 1 
41 . 45 . 3 1 3 3 8 1 
46 • 60 . 3 2 a 3 9 ] 

61 • 60 . 4 2 3 3 10 2 
61 • 70 . 4 2 4 3 11 2 
71. 80 • 4 2 4 4 12 3 
81 • 90 . 6 2 6 4 13 3 
91 • 100 . 5 2 5 4 14 3 

101 . no . 6 2 6 5 16 4 
lll • 120 . 6 2 6 5 18 4 
121 • 130 . 7 2 7 li 20 4 
131 . 140 . 7 2 7 6 22 5 
141 • 150 . 7 2 8 6 24 5 
161 • 160 . 8 2 8 6 26 6 
161 , 170 . 8 2 8 5 28 7 
171,180 . 8 2 8 5 30 7 
181 • 190 . 9 3 9 6 32 8 
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AANllEBKINGEN: 

1°. Groote ankerschuiten zijn die van een ladings
vermogen van meer dan 1750 K.G.; kleine anker
schuiten die van een ladingsvermogen van 1750 
of minder K.G. 

2°. Vlotten, waarvan de verplichte bemanning 
niet meer dan 7 man bedraagt, mogen in plaats 
van de kleine ankerschnit , een schnitje hebben , 
zoogenaamd •Dreibord" van 8 M. lengte en van 
1 tot 1.4, M. breedte aan den bovenkant. 

De schuit van den waarschuwer is niet in boven
vermeld aantal schuiten begrepen. 

61 . De beheerders der schipbruggen zijn ver
plicht de doorvaartopeningen aan te duiden over
eenkomstig de volgende bepalingen : 

1 °. Zoodra de - brugvakken zijn uitgevaren en 
doorvaart kan plaats hebben, moet ieder van de 

• beide zijden der opening !Jij dag door een rood
witte vlag, 6ij naclit door twee ronde lantaarns, 
boven elkander geplaatst, worden aangeduid. 

De lantaarns mogen slechts uitstralen naar de 
zijde, aan welke het vaartuig zich bevindt, dat 
het eerst tot doorvaren wordt toegelaten. 

2°. J ndien eene brug wegens een beletsel, bij 
voorbeeld, storm, beschadiging enz., tijdelijk niet 
kan geopend worden, moet deze omstandigheid 
aan de tot doorvaart toe te laten vaartuigen 
worden te kennen gegeven, '1ij dag door een 
blauw-witte vlag , '1ij 1taclit door twee groene 
lantaarns, boven elkander geplaatst. 

8°. De volgende waarschnwingsseinen moeten 
gegeven worden, om de naderende vaartuigen op 
grooteren afstand te verwittigen, dat zij de brng 
kunnen doorvaren: 

a. ten teeken , dat de brug afwaarts kan door
gevaren worden , '1ij ila!l een ronde vlag, '1ij naclit 
eene roode lantaarn; · 

6. ten teeken , dat de brug opwaarts kan door
gevaren worden , !Jij dag een witte vlag, '1ij naclit 
twee roode lantaarns. 

4°. De lantaarns moeten met voldoende helder
heid branden en de vlaggen mogen, om beter te 
kunnen uitwaaien, slechts zoo groot zijn, dat 1ij 
op den afstand, waarvoor zij bestemd zijn, nog 
duidelijk zijo te onderkennen. 

De breedte der vlaggen moet ten minste gelijk 
zijn aan de hoogte, doch mag deze slechts met 
<le helft overschrijden. • 

Ook moeten de · vlaggen aan schuins of hori
zontaal aangebrachte stokken of lijnen gevoerd 
worden of gedeeltelijk op een raam gespannen zijn. 

Tweekleurige vlaggen moeten horizontaal ver
deeld, en de onderste helft wit, de bovenste rood, 
of, bij het gebrnik van blanw-witte vlaggen , 
blanw zijn. 

Indien door mist of andere oorzaken de boven
genoemde seinen niet duidelijk te onderscheiden 
of niet zichtbaar zijn, mag niet doorgevaren 
worden voordat van den brugwachter op andere 
wijze vergunning is verkregen. 

62. Het is verboden ankerkuilen in het vaar
water te plaatsen. 

Nabij het vaarwater mogen zij alleen dan ge
plaatst worden, indien hunne plaats over dag 
wordt aangewezen door duidelijk zichtbare boeien; 
des nachts door een helder wit licht en loodrecht 
daarboven , op een afstand van ten minste 0.50 M. 
en ten hoogste 1 M., een rood licht. Beide 
lichten moeten van alle zijden goed zichtbáar zijn. 

TITEL IV. 

B ijzondere /Jepalingm 110<ll' net gelinsil: maie,a 11aia • 

· iaJtalm m Aa1111118. 

63. De bijzondere reglementen geven voor elk 

kanaal aan het ma:i:imnm van de geoorloofde af
metingen der vaartuigen. 

.Bij het ontstaan van ondiepten of bij lage water
standen hebben de ambtenaren van den waterstaat 
of de kanaalbeambten het recht den bij het bij
zonder reglement bepaalden diepgang der vaar-
tuigen te beperken. • 

Het is verboden het kanaal te bevaren met 
vaartnigen van grootere afmetingen dan volgens 
het eerste en tweede lid van dit artikel zijn toe
gelaten, ten~ij krachtens schriftelijke vergnnning 
van den hoofdingenieur. 

64. Behalve ïn de bnitenhavens, uitkomende 
in rivieren, stroomen, reeden, zeegaten of andere 
vaarwaters, alwaar het ankeren geoorloofd is.., 
mag de schipper nimmer ankers bniten boord 
laten hangen, tenzij hem dit door den sluisll'leester 
of den havenmeester is vergund. 

Het is verboden lang~ de berghouten, aan de 
stootklossen of voor aan de zwaarden van de vaar
tuigen uitstekende ijzers of punten te hebben. 

65. Bij het doorvaren van eenig kanaal mogen 
geene ra- of lijzeilen gevoerd worden. 

Schippers van raschepen op eenig kanaal of in 
eene haven varende of liggende, moeten de raas: 
zooveel mogelijk, bakboord doen aanbrassen en de 
uitgaande vaartuigen bakboord- de binnenkomende 
vaartnigen stuurboord opdoppen, en den lossen 

u• 
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kluiverboom en he~ jaaghout inh'alen of zooveel 

noodig inschieten. 
66. Indien in de nabijheid van eenig kanaal

boord wordt gereden , is het verboden de ióek, 
boegspriet of ander scheepstuig over het kanaal
boord te laten uitsteken , of de zeilen aan die zijde 
van het kanaal over te doen vallen of te strijken. 

6 7. De · bijzondere reglementen bepalen het 

muimum der snelheid, waarmede de stoomvaar

tuigen zich mogen bewegen. 
In het belang der scheepvaart of der werken 

kan deze snelheid door de ambtenaren van den 
waterstaat of van de kanaalbeambten tijdelijk wor
den beperkt. 

Het is verboden met grooter snelheid te varen 

dan volgens het eerste en tweede lid van dit 
artikel ia toegelaten, tenzij krachtens schriftelijke 

vergunning van den hoofdingenieur. 
68. Stoom vaartuigen mogen niet varen met eene 

grootere snelheid dan 76 meter in de minuut: 

1 °. bij het varen tussehen de bij sluizen, brug
gen en ponten geplaatste handwijzers of teekene11; 

2°. bij het voorbij;aren van in tegengestelde 
richtin~ varende stoomvaartuigen. 

De kanaalbeambten zijn, zoo noodig, bevoegd 
den schippers te bevelen , de boven aangegeven 
snelheid nog te verminderen. 

69. De bijzondere reglementen geven voor elk 

kanaal aan: de geoorloofde afmetingen der vlotten 
en de snelheid waarmede zij vervoerd mogen 

worden. 

Het ie verboden , het kanaal te bevaren met 
vlotten van grootere afmetingen, of vlotten met 

grootere snelheid te vervoeren dan volgens de 
vorige zinsnede zijn toegelaten, tenzij krachtens 
schriftelijke · vergunning van den hoofdiogenienr.-

70. Terstond na de eamen~telling van een vlot 
moet het bniten het kanaal of, indien de plaats zijner 
bestemming aan het kanaal gelegen ia, naar die 

plaats worden gevoerd, waar het binnen tweemaal 
24 uren na de aankomst moet worden gebroken 

en uit het kanaal verwijderd. Tenzij in geval van 
overmacht, mogen de vlotten slechts atillig!(eD op 
de bij het bijzonder reglement aan~ewezeo plaatsen 
en op die, daartoe door de kanaalbeambten aan 
te wijzen. 

71. Een vlot van niet meer dan 26 balken 

mag, mits daarop een man ter besturing ia, aan 
~n vaartuig worden vastgekoppeld. 

Overigens moeten alle vlotten afzonderlijk ge
jaagd of gesleept worden. 

Elk niet aan eeu vaartuig vastgekoppeld vlot 

van 26 meter of mindere lengte moet door ten 
minste twee bekwame mannen besti1urd worden. 

Voor elke 20 meter meerdere lengte of een 

gedeelte daarvan moet één man meer ter besturing 
aanwezig zijn. 

Te zamen gekoppelde vlotten worden als één 
vlot beschouwd. 

72. De vlotten mogen geene masten of jaag

stokken voeren, honger dan 4, meter boven den 
waterspiegel. 

73. Het is verboden meer dnn twee paarden 
naast elkander aan de jaaglijnen te spannen. 

74. Het grootste getal vaartuigeo, dat door 

eene sleepboot mag worden gesleeFt, wordt bij 
de bijzondere re11lementeo aangewezen. 

Het is verboden een grooter aantal vaartniiten 
te sleepen dan krachtens het eerste lid van dit 
artikel ie bepaald. 

75. De gesleept wordende vaartuigen mogen 
op het kanaal geen groot of klein zeil voeren. 
Van die vaartuigen moeten gedurende de vaart 
alle zeilen gestreken of opgeborgen zijn. 

76. Stilliggende vaartuigen en vlotten moeten, 
waar dit mogelijk is, wordeo vastgelegd nan de 

daartoe bestemde meerpalen en dukdalven. 
Bij het naderen van vaartuigen moeten de ket

tingen en touwen, zoo noodig, tijdig losgegooid 

en zoover uitgestoken worden, dat de doorvaart 
niet belemmerd wordt. 

77. In een kanaal of haven mag niet geankerd 

worden, tenzij bij sterke strooming, tengevolge· 
van spuiing, en in noodzakelijke gevallen. 

De schipp~rs van vaartuigen, niet bestemd om 
de zee te bevaren , mogen zich echter ter plaatse, 
waar geen meerpalen of dukdalven zijn; van kat
ankers bedienen, geheel in den 11:rond llD nabij 
het kanaalboord geplaatst. 

78. V aartnigen mogen alleen geladen en geloet 
worden op de daartoe bestemd.e of door de kanaal
beambten aangewezen plaatsen. 

Het is verboden eenig voorwerp op de boorden 

der havens te brengen of te ontladen, zonder 
vergunning van eeu ambtenaar van den waterstaat 
of een kanaalbeambte. 

79. Bij het laden of lossen v1111 vaartuigen 
mogen de wegen en bennen niet versperd worden. 

De schippers der naast elkander liggende vaar
tuigen zijn verplicht, ten gerieve van elkander, 

de noodige ruimte te maken tot het bezigen van 
lichters en tot het verhalen. · 

80. De schipper van een vaartui~, liggende 

bij eene aaolegplaats, moet gedoogen dat een ander 
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vaartuig ter zijde van het zijne komt en daarover 
gemeenschap met den wal hebbe, mits niet om 
te laden of te lossen. 

81 . De schipper moet zijn vaartnig, zoodra 
het geladen of gelost i~, terstond doen verhalen, 
wanneer een ander vaartuig terzelfder plaatse 
moet geladen of gelost worden. 

In geval van gebrek aan rnimte hebben, bij 
gelijktijdige aankomst, de vaartnil(en, welke komen 
laden, den voorrang boven die, welke komen lossen. 

82. De hoofdingenieur en, wanneer er onmid
dellijke noodzakelijkheid bestaat, de ingenienr is 
bevoegd het kanaal op te zetten of af te laten. 

TITEL V. 

Bepalingen ter imtandlwuding van de kanalen 
m van ketgel!ff daartoe óelwort. 

83. Behoudens verkregen rechten, is het ver
boden, zonder veri;unniug van den Minister: 

1°. water uit een kanaal of de daartoe behoo
rende waterleidingen af te leiden ; en 

2°. in, op, onder of over het kanaal, zijne 
havens, bermslooten, bermen, dijken, jaagpaden, 
wegen of andere, tot het kanaal behoorende gron
den, eenig werk uit te voeren. In afwijking van 
voorgaande bepaling is het geoorloofd, met ver
gnnning van den Commissaris des Konings, een 
trap, stoep, voetpad, oprit, leuning of uitwel( langs 
den kanaaldijk of- weg te maken, te veranderen 
of op te · rnimen met inbegrip van de daartoe 

· nood~ werken in de bermsloot. 
84. Het is verboden: 
1°. het gebrnik van de werken te belemmeren 

of te beletten; 
2°. in het kanaal, met inbegrip van de daartoe 

behoorende gronden, vaste stoffen te werpen of 
te laten vallen, tenzij met schriftelijke vergunning 
van den hoofdingenienr; 

8•. over de brnggen te loopen of te rijden, 
voordat zij geheel gesloten en vastgezet zijn , of 
over de sluisdenren te loopen, voordat zij geheel 
gealoten zijn; 

4°. anders dan stapvoets over de brnggen te 
rijden; 

li0
• de v66r een brug geplaatste afsluiting zonder 

vergunning van den brngwachter te openen; 
6°. over een brng eeue vracht te vervoeren, 

waarvan het gewicht, naar het oordeel van den 
brogwachter, de brug aan beschadiging blootstelt; 

7°. in de ponten te gaan of daarin iets te brengen, 
in strijd met het verbod van den pontwachter; 

8°. zich op eenig werk te begeven, waartoe de 
toegang op eene voor ieder bfijkbare wijze ver
boden is; 

9•. zonder daartoe door de kauaalbeam bten te 
zijn aanl(ezocht, brnggen te wippen, te draaien, 
te openen of te sluiten; sluisdeuren te openen of 
te sluiten, schuiven te lichten of te sluiten, 
schotbalken te lichten of andere werkzaam heden 
der kanaalbeambten te verrichten; 

1()0 • op de -los- of laadplaatsen andere goederen 
of voorwerpen neder te leggen, dan welke moeten 
worden ingescheept of zijn ontladen, of goederen 
te laten liggen , nà verloop van den door de 
kanaalbeambten voor de inlading of wegvoering 
bepaalden termijn. 

85. Behoudens verkregen rechten, is het ver
boden, zonder vergunning van den Commissaris 
des Konings, over de kanaalgronden, welke geen 
openbare wegen zijn, met paarden of voertuigen 
te rijden. · 

Dit verbod ia niet toepasselijk op de voertnigen 
van de ambtenaren van den waterstaat of van de 
kanaalbeambten, en op de jaagpaarden voor zoo
veel de jaagpaden betreft. 

86. Tenzij daartoe bepaaldelijk bij voorwaarden 
von pachtcontracten vergunning is verleend, is 

. het verboden, zonder vergnnning van den Com• 
missaris des Konings, _paarden of ander vee te 
weiden op de kanaalgronden. Vee zond~r bege
leiding aangetroffen, kan door de kanaalbeambten 
worden verwijderd. 

Tl TEL VI. 

B epalingen tJOor de oer1preide Rijkwerkm. 

87 . Voor de doo"aart en het verder gebruik 
van de Rijksslnizen en beweegbare brnggen in de 
provincie Frieala,ul en van de Rijksslnizen en 
brnggen in den waterweg van Á1R8terdam naar 
IJ.otter-dam , van de schutsluizen te St. .J.ndriu 
en in de afp;esloten killen van het Berg1cll6 1' eld 
met de daartoe behoorende werken, alsmede voor 
de draaibrng te Baa1R8t:kmk en de rolbrng bij 
Geertruidenóerg, beide over de rivier tk Do,tge, 
gelden de voorschriften, die omtrent het gebruik 
maken van sluizen, bruggen en verdere werken 
in Titel Il, III en IV van dit reglement zijn 
opgenomen. 

Voor de in het eerste lid genoemde' werken, 
alsmede voor de havens te Moerdijk, Breakl!1fll 
en 1' eere. en van de eilanden Ter1ckelling , Yli4-
land, lrl8Tingm, Urk en Marken, gelden voorts 
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de voorschriften, die ter instandhonding van de 
slnizen, hrnggen, havens en verdere werken, tot 
de kanalen behoorende, in Titel V zijn opgenomen. 

TITEL VII. 

Bepalingen tot lw.nd!ta11ing 11a1J dit rtglerm!,,t en 
de lJijzondere reglementen e11 ,trafaepalingen. 

88. Met de handhaving van dit algemeen 
reglement en van de bijzondere reglementen zijn 
belast de ambtecaren en beambten der Rijke- en 
gemeentepolitie, de ambtenaren van den water
staat, die van het loodswezen, van de ambulante 
recherche te water, die belast met hel toezicht 
op de zisacherij, en de kanaalbeambten. 

De ambtenaren en beambten, in het eerste lid 
bedoeld, zijn bevoegd tot de handelingen in. art. 6 

der wet van 28 Februari 1891 (Staat,Madn•. 69) 
omschreven. 

De door hen opgemaakte processen-verbaal wor
den gezonden aan den betrokken ambtenaar van 
het open baar ministerie bij het kantongerecht en 
in afschrift aan den hoofdingenieur medegedeeld. 

89. De ambtenaren van den waterstaat en de 
havenmeester zijn bevoegd tot de handelingen in 
art. 3 der wet van 28 Februari l!!lll (Staat,. 
lJ!,ad n•. 69) omschreven. 

90. De sohippers zijn verplicht te gehoorzamen 
aan alle bevelen, welke hun door de ambtenaren 
van den waterstaat en de kanaalbeambten in het 
belang van de vaart of van de werken worden 
gegeven. 

Van de bevelen der in het eerste lid genoemde 
ambtenaren en beemblen ia, onvermiaderd de 
verplichting om daaraan onmiddellijk te voldoen, 
hooger beroep op den Commissaris des Konings. 

91. Van alle schade, welke aan de werken in 
dit en in de bijzondere reglementen bedoeld, wordt 
t08j!:ebracht, wordt door den ambtenaar van den 
waterstaat of den kaoaalbeembte, die zulks be
merkt of verneemt, proces-verbaal opgemaakt. 
Dit proces-verbaal houdt in: den staat, waarin 
het beschadigde zich v66r het ongeval bevond, 
de omstandigheden waaronder de beschadiging 
heeft plaats t1ehad, de vermoedelijke kosten der 
herstelling, den persoon , die • tot de vergoeding 
gebonden wordt geacht, en het bedrag, dat door 
dezen ia verschuldigd. 'l'ot vaststelling van dit 
'beJrag wordt achtgeslagen op den toestand, waarin 
de werken 1ich v6órdat de schade was toegebracht, 
bevonden. 

Dit proces-verbaal wordt, door tnsscbenkomat 

v~n den ingenieur, gezonden aan den hoofdingenieur 
en, zoo mogelijk, in afschrift aan den betrokken 
schipper med~edeeld. 

Van de beslissing van den in het eerste lid 
bedoelden ambtenaar of beambte is, overeen
komstig art. 4, der wet van 28 Februari 1891 
(Staata!Jlad n•. 69J, beroep op den hoofdingenieur. 

92. Overtreding van de bepalingen van dit 
algemeen reglement wordt, voor zoover daartegen 
niet bij de wet ia voorzien, gestraft ale volgt: 

a. met hechtenis van ten hoogste ::e,tig dagen 
of geldboete van ten hoogste drielumderd golden, 
de overtreding van art. 10 eerste lid, 12, 13, 
5 5 tweede lid, 67 derde lid en 68 eerste lid, 
indien zij gepleegd is ten aanzien van een rivier, 
kanaal of haven , bestemd om te worden bevaren 
met zeeschepen; 

IJ. met hechtenis van ten hoogste dmig dagen 
of geldboete van ten hoogste l,o,srJerd 11ijftig 
galden: 

1 •. de overtreding van de onder a genoemde 
bepalingen, indien zij gepleegd ia ten aanziea van 
eenig water, niet bestemd om met zelldchepeu te 
worden bevaren; 

2°. de overtreding van art. 15 tweede Jid, 26, 
27, 4,8, 51 en 83 10.; 

c. met geldboete van ten hoogste nonfU'f'rJ gulden, 
de overtreding van art. 7, 8, 10 tweede Jid, 14, 

tweede lid, 16 derde lid, l Il eerste lid, 21 tweede 
Jid, 24., -30, 34. tweede Jid, 4.2, 4.3, 4.7, 54., 65 
eerste lid, 56, 61, 62, 63 derde lid, -611 tweede 
lid, 74. tweede lid, 77, 83 2°., 84, 1°. en 110 
eerste lid; 

d. met geldboete van ten hoogste 11ijf en ::eoen
tig gulden, de overtreding van art. 28, 31, 32 , 
34. eerste lid, 4.6, 4.11, 67, 68, 69, 60, 66, 70, 
71, 81 en 84, 6°.; 

e. met geldboete van ten hoogste "jftig gulden, 
de overtreding van art. 4., 6, 6, Il, 15 eerste lid, 
19 tweede lid, 20, 26, 39 tweede en vierde lid, 
52 eerste lid, 64,, 66, 76, 79, 80 en 84. 2°. en 9°.; 

/. met geldboete van ten hoogste ,rijf en tmtig 
galden de overtreding van art. 3 tweede lid, 11 

eerste lid , 23 eente lid, 33, 34,, derde lid, 36, 
39 eerste en derde lid, 4,4,, 60, 52 tweede lid, 
63, 72, 78, 75, 71J, 84. 3°., 4.0. 6°., 7°., 8°. en 
10°., 85 en 86. 

Overtreding van de artt. 7, Il, 10, 12, 1:1, 14, 
tweede lid, 16, lil eerste en tweede lid, 20, 21 
tweede lid, 23 eerste lid, 24, 2ö en 26 met 
11lott1111 gepleegd , wordt gestraft met de straffen 
hieronder op ovenrediog dier bepalingen gesteld. 
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Overlreding van het verbod, krachtens art. 28 
tweede lid uitgevaardigd, wordt gestraft met geld
boete van ten hoogste 11ijf i!1I znmtig gnlden, 
en van het verbod, krachtens arl. 55 derde lid 
nitgevaardigd, met de straffen onder a en 6 n°. 1 
gesteld naar de aldaar gemaakte onderscheiding. 

Swtllepalingi!11. 

93. De Minister is gemachtigd afwijkin,t toe 
te staan of te bevelen van de bepalingen der 
artt. 4, 6, 6, 8, 18, 81, 82 derde lid, 61, 78, 
76, 79 en 84, van dit reglement. 

94. Voor vaartuigen, bij het in werking treden 
van dit reglement reeds in de vaart , wordt, om 
te voldoen aan het voorschrift van art. 4, eerste 
lid, een termijn van twee jaar toegestaan. 

Dit besluit treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen dag. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid is belast met de nitvoering van dit besluit, 
dat in het Sloaûlllod zal worden geplaatst en 
aan den Raad van State medegetleeld. 

Het Loo, den 18den Angnstns 1891. 
(get.) E M M A. 

De Min. i,an Water,taat, Handel m Nijverlieid, 
(get.) HAVELAAR. 

(Uitgeg. 26 .J.ug. 1891.) 

18 .Jugmtus 1891. .BESLUIT, waarbij, met wijzi
ging van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 1 April 1891, n°. 98, 
het bedrag der Rijksbijdrage, volgens art. 54,6i., 
der wet tot regeling van het lager onderwijs 
over 1890 toekomende aan de bijzondere lagere 
school aan de Nienwstraat te Zaltllommel van 
het Roomsch- Katholiek parochiaal kerkbestnnr 
aldaar, nader wordt vastgesteld. S. 159. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA , ENZ 

W11 EMMA, ENZ. 

.Beschikkende op het beroep , ingesteld door den 
Commissaris des Konings in Gelderland tegen het 
besluit van Gedepateerde Staten der provincie, 
vau 1-. April 1891, n°. 98, op de aanvrage van 
bet Roomsch-Katholiek paroohlaal kerkbestuur te 
Zaltllommel. om de Rijksbijdrage, bedoeld bij 
art. li4bu der wet tot regeling van het lager 
onderwijs, over 1890 ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 
van bestuur, gehoord(advies van 16 Juli 1891, no. 81); 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
l11ndsche Zaken, van 10 Augustus 1891, no. 6772, 
afdeeling Algemeene Zaken en Comptabiliteit; 

Overwegende , dat door het Roomsch- Katholiek 
parochiaal kerkbestuur te Zalt6ommel overeen
komstig de wettelijke voorschriften aanvrage is 
gedaan om voor zijne bijzondere lagere school in 
de Nieuwstraat, C. 601, op 81 December 1889 
tellende 81 leerlingen, over 1890 eene Rijksbij
drage te bekomen van f 850, als: voor een hoofd 
der school, werkzaam geweest van 1 Januari tot 
29 Oetober, f 187 .50, voor eene onderwijzeres, 
niet in het bezit van den rang van hoofdonder
wijzeres, werkzaam geweest als tijdelijk hoofd der 
school van 17 November tot 81 December, /12.60, 
en voor eene onderwijzeres, mede niet in het be
zit van genoemden rang, werkzaam ge~ende 
het geheele jaar, f 150 ; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderlaftd -
overwegende, dat de Rijksbijdrage voor de onder
wijzeres, werkzaam geweest van I 7 November tot 
81 December, niet f rn.60, doch f 20.881 be
draagt, omdat zij gedurende dien tijd is opge
treden als tijdelijk hoofd en dns het bedrag is te 
stellen op 1 / , • van f 250 , terwijl het bedrag 
voor het hoofd der school, werkzaam geweest van 
1 Januari tot 29 October, is te berekenen over 
801 dagen of tien volle maanden en derhalve 
nitmaakt 1 0 

/,. van f 250 of/ 208.835 - het be
dra11 der Rijksbijdrage hebben bepaald op f 879.17; 

dat de Commissaris des Konings tegen deze be
aliBBing bij Ons in beroep is gekomen, bij zijn 
adres aanvoerende : I, dat het toeleggen eener 
bijdrage berekend tegen f 260 's jaan voor de 
onderwijzeres, ann deze school werkzaam geweest 
als tijdelijk hoofd, ·in strijd zoude zijn met de be
doeling des wetgevers , gelijk zoude blijken nit de 
in het verslag over het ontwerp der wet van 
8 December 1889 opgenomen mededeeling der 
Regeering; dat het niet noodig voorkwam voor 
een waarnemend hoofd der school eene bijdrage 
nit te keeren ; en II, dat voor het hoofd, werk
zaam geweest van 1 Januari tot 29 October, niet 
op eene bijdrage voor tien, maar voor slechts 
negen volle maanden aanspraak zoude te maken 
zijn, zoodat de Rijk~bijdrage zonde behooren te 
worden gesteld op f 187.60 voor het hoofd der 
school, werkzaam geweest negen, en / 150 voor 
een onderwijzeres, werbaam geweest twaalf maan
den, of in het geheel op / 837.li0 ; 

Overl'legende ad !nm : dat, terwijl vaststaat. dat 
de bierbedoelde onderwijzeres aan deze school is 
Ï!i dienst gesteld op 17 November en in dienst 
gebleven tot 31 December 1890, krachtens art. 54o6i.r, 
eente lid, in verband met arl. 4.5, eerste lid , 
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10., der wet tot re1teling van het lager onder
wijs voor haar eene Rijksbijdrage ie te verleenen 
over ééne volle maand ; 

dat, terwijl evenzeer vaststaat, dat de bedoelde · 
onderwijzeres gedurende den genoemden tijd het 
bestuur dezer school tijdelijk heeft waargenoinen -
waartoe zij niet alleen krachtens art. 54, in ver
band met de overgangsbepaling van art. 88, tweede 
lid, maar in dit geval ook krachtens art. 23 der 
wet bevoegd was - het bedrag der voor haar te 
verleeoen bijdrage ie te berekenen naar den maat
staf, in art. 46, eerste lid, 1 °., "• der wet vast
gesteld voor het hoofd eener school; 

dat immers uit de mededeeling der Regeering, 
waarop appellant zich beroept, niet volgt en met 
het oog op de aangehaalde stellige bepalingen der 
wet niet zonde ltmnm volgen, dat voor het hoofd 
eener school geene bijdrage, of wel geene bijdrage 
als zoodanig, zoude te b_erekenen zijn, indien . 
deze betrekking slechts bij wijze van tijdelijke 
waarneming is vervuld, vermits in de wet ten 
aanzien van den blijvenden of tijdelijken aard dier 
vervnlling in verband met de toekenning der Rijks
bijdrage niets wordt bepaald, en derhalve ook 
voor een tijdelijk waarnemend hoofd eener school 
geldt de regel, dat de bijdrage berekend wordt 
naar het aantal volle maanden, dat hij ale zoo
danig aan de school ie werkzaam geweest; 

dat mitsdien Gedepnteerde Staten te recht heb
ben geoordeeld, dat voor de onderwijzeres, werk
zaam geweest van 17 November tot 31 Decem
ber, het bedrag der ltijkebijdrage op / 20.83' 
moet worden bepaald; 

Overwegende ad IInm: dat onder de uitdruk
king •volle maanden" in art. 45, 1°., laatste 
lid, der wet niet zijn bedoeld •tijd vakken van 
30 dagen", gelijk door Gedepnteerde Staten van 
Gelderland ten onrechte ie afgeleid uit het ant
woord door de Regeering gegeven op eene bij de 
behandeling dezer zinsnede gedane vraag der Com
missie van voorbereidinit nit de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, maar dat oit dat antwoord , 
in verband beacbouwd met de vraag, duidelijk 
blijkt, dat de bedoeling geene andere was dan 
deze, dat ook gedeelten van maanden in aanmer
king moeten komen, mits deze een tijdvak van 
30 dagen omvatten en derhalve de wettelijke uit
drukking •volle maanden" niet geacht m&g wor
den •tijd vakken te bedoelen van 30 dagen"; 

dat dus voor het hoofd der school C. H. M, 
v A.N DER KORPUT, die van 1 Januari tot 29 Oc
tober 1890 aan de achool is Yerbonden geweest, 

de bijdrage over negen maanden moet worden be
rekend; 

Gezien de wet tot regeling van het lager onder• 
wijs, waarvan de gewijzigde tekst ie bekend· ge
maakt bij Koninklijk besluit van 14 December 1889 
( Staat.rlllaà n°. 177); 

Hebben goedgevonden en verstaan, het beroep 
van den Commissaris des Konings in Gelderland 
tegen het besluit van Gedepnteerde Staten dier 
provincie, van 1 April 1891, n°. 93, wat debe
rekening der bijdrage voor het tijdelijk hoofd, 
mejuffrouw H. VA.N DEN BooKKN betreft, onge• 
grond en voor het andere deel ii;egrond te ver
klaren en, met wijziging van dat besluit, de Rijks
bijdrage volgens art. 54bi.1 der genoemde wet over 
1890 toekomende aan de bijzondere lagere school 
aan de Nieuwstraat te Zalt!Jommel van het Roomech
Kotholiek parochiaal kerkbestuur aldaar, vut te 
stellen op f 358.33•. 

De Minister van Binoeolaodeche Zaken ie be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatablatl, en, tegelijk met het rapport van ge
noemden Minister, in de Staat.rcourant zal wor
den geplaatst, en waarvan afaehrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, afdeeliog voor 
de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 13den Augnetns 1891. 
(get.) E MM A. 

De Minute,- 11an Binnenlandacne Zaien, 
(get.) DE SA.VORNIN LolUUN. 

(Uügeg. 19 4.ug. 1891.) 

15 4.ugrut,u 1891. BESLUIT, waarbij, met wijzi
ging van het bealoit van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland, van 1 April 1891, n°. 99, 
de Rijksbijdrage, volgens art. 546u der wet 
tot regeling van het lager onderwijs over 
1890 toekomende aan de bijzondere school aan 
de Kerkweg te Renium, van de vereenigiog 
tot stichting en beheer eener Christelijke 
school aldaar, nader wordt vastgesteld. S. 160. 

IN NA.All VAN H. M. WILHELMINA • ENZ. 

W1;r EMMA, KNZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door de~ 
Commissaris des Konings in Gelderland tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie, dd•. 
1 April 1891, n°. 99, genomen op de aanvrage 
van het bestuur der bijzondere lagere school aan den 
Kerkweg te Renium, van de vereeniging tot atich-

. tiog en beheer eeoer Christelijke school aldaar om over 
1890 de Rijksbijdrage te bekomen, bedoeld in art. 
546u der wet tot regeling van het lager onderwijs; 
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Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 
van bestnur, gehoord(advied van 21 Juli 1891, n•. 82); 

Op de voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken, van 11 Angostus 1891, o•. 5862, 
afdeeling Algemeene Zaken en Comptabiliteit; 

Overwegende, dat het bestuur der bijzondere 
lagere school aan den Kerkweg te Be,ikum , van 
de vereeniging tot stichting en beheer eeoer Chris
telijke school te Renl:11m, in Januari dezes jaars 
aan Gedeputeerde Staten van Gelderland aanvraag 
heeft gedaan ten einde over 1890 voor deze school, 
die volgens de aanvrage op 31 December 1889 
276 leerlingen telde, eene Rijksbijdrage te be
komen van / 966.60, namelijk f 400 voor het 
hoofd der school, gedurende het geheele jaar aan 
de school verbonden geweest , / 200 voor ieder 
van -twee onderwijzera, die mede het geheele jaar 
aan de school werkzaam geweest waren, /116.62 
voor den onderwijzer J. VAN DEN BBINE., als 
zeven volle maanden aan de school werkzaam ge
weest, en f 49.98 voor de onderwijzeres W. M. 
TTAN, die gedurende drie maanden aan de school 
werkzaam geweest was ; 

dat Gedeputeerde Staten bij beslnit van 1 April 
1891 n•. 99, hebben bealist, dat deze school voldoet 
aan de eiachen en voorwaarden in art. 546ia der 
wet op het lager onderwijs tot het verleeuen eener 
Rijksbijdrage gesteld, en het bedrag dier bijdrage 
hebben bepaald op f 983.83• , daarbij overwegende, 
dat de bedragen voor den onderwijzer VAN DEN 
BRINK en de onderwijzeres TYAN moeten gesteld 
worden niet op f 116.62 en / 49.91, doch op 
/ 183.SS• en f 60, aangezien deze peraonen 
onderscheidenlijk 240 dagen of 8 maanden en 108 
dagen _of 8 volle maanden , werkzaam geweest zijn; 

dat de Commissaris des Konings, van dit be
slnit bij Ons in beroep komende, heeft aange
voerd _dat voor den onderwijzer VAN DEN BatNE. 
de bijdrage slechts over 7 maanden berekend moet 
worden, vermits hij op 5 Mei _aangesteld , op 
6 December daaraanvolgende zeven volle maanden 
in dienat wa.s geweeat en het overschietend ge
deelte dezer maand niet in aanmerking mag komen ; 

Overwegende, dat ingevolge art. 546ia der wet 
tot regeling van het lager onderwijs door het Rijk 
over elk dienstjaar aan de besturen der bijzondere 
lagere scholen eene bijdrage wordt verleend, vol
gens denzelfden maatataf, ala waarnaar bij art. 45, 
snh 1 °. aan de gemeente ten behoeve der open
bare lagere school eene bijdrage wordt toegekend ; 

dat volgens art. 45, 1°., laatste álinea der wet 
tot regeling van het lager onderwijs de Rijke-

bijdrage voor een onderwijzer die in den loop van 
het jaar wordt in dienst {lesteld, tengevolge van 
ontslag de school verlaat of overlijdt , berekend 
wordt in evenredigheid van het aantal volle maan• 
den , dat hij in dat jaar aan de school verbonden 
ia geweest; 

dat onder de uitdrukking -volle maanden" ia 
art. 45, 1°., laatste lid der wet niet zijn te ,er
staan •tijdvakken van 30 dagen", gelijk door 
Gedepnteerde Staten van GelderlaNl ten onrechte 
ie afgeleid uit het antwoord door de Regeering 
~•en op eeoe bij de behandeling dezer zinsnede 
gedane vraag der Commissie van voorbereiding 
nit de Tweede Kamer der Staten-Generaal, maar 
dat uit dat antwoord, in verband beschonwd met 
de vraag, dnidelijk blijkt, dat de bedoeling geene 
andere was, dan dat ook gedeelten van maanden 
in aanmerking zouden komen, wits eeo tijdvak 
van 30 dagen omvattende, en derhalve de wette
lijke uitarnkking •volle maanden" niet geacht 
kan worden door "tijdvakken van 30 dagen" te 
zijn vervangen; 

dat due voor den onderwijzer J. VAN DEN Ba1N:&:, 
die van 5 Mei tot 31 December 1890 aan de 
achool is verbonden geweest, de bijdrage over 
zeven maanden moet worden berekend; 

Gezien de wet tot regeling van het lager onder
wijs, waarvan de gewijzigde tekst is bekend ge
maakt bij Koninklijk besluit van 14 December 1889 
( Staat16kzd n•. 177) ; 

Hebben goedgevonden en verataan: 
het beroep van den Commissaris dee Konings 

tegen het besluit van Gedep nteerde Staten van 
Gelderland, van 1 April 1891, n•. 99, gegrond 
te verklaren en, met wijziging van dit bealnit, 
de Rij ksbijdrap;e , volgens art. 54bia der genoemde! 
wet over 1890 toekomende aan de bijzondere lagere 
school aan den Kerkweg te Beffl:um, van de ver
eeniging tot stichting en beheer eener Christelijke 
echool aldaar , vast te stellen op / 966. 661 • 

De Minister van Binnenlandsche Zaken ia be
Jast met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staat16lad en, tegelijk met het rapport van ge
noemden Minister in de Staat,courant zal wor
den geplaatst, en waarvan afacbrüt zal worden 
gezonden aan den Raad van State , afdeeling voor 
de geschillen van bestnur. 

Het Loo, den 15den AugnatDI 1891. 
(get.) EMMA. 

De Miniater van Binnenkznd.ache Zal:m, 
(!/et.) DE SAVOllNIN LOHllAN. 

(Uitgeg. 22 4ug. 1891.) 
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l 7 Áugwtw 1891. BESLUIT, waarbij, met wJ
ziging van het beslnit van Gedeputeerde 
Staten van Overij11el, van 16 April 1891, 
n°. 1290/1036, het bedrag der Rijksbijdrage. 
volgens art. 64bi, der wet tot regeling van 
het lager onderwijs over 1890 toekomende 
aan de onder het bestuur van het Roomsch
Katboliek parochiaal kerkbestuur te Deventer 
staande bijzondere lagere school, nader wordt 
vastgesteld. S. 161. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1J EMMA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep van het Roomsch
Katholiek parochiaal kerkbestuur te Deventer tegen 
een beslnit van Gedeputeerde Staten van Overija,el, 
van· 16 April 1891, n°. 1290/1036, genomen op 
de aanvrage van genoemd bestunr om de Rijks
drage, bedoeld bij art. 54bi, der wet tot regeling 
van het lager onderwijs, over 1890; 

Den Raad van State, afdeeling voor de geschillen 
van bestuur gehoord (advies van 30 Juni 1891, 

n°. 76); 
Op de voordracht van den Minister van Binnen

landsche Zaken, van 14 Augustus 1891, n°. 6798•, 
11fdee!ing Algemeene Zaken en Comptabiliteit; 

Overwegende, dat het Roomsch-Katholiek paro
chiaal kerkbestuur te Deventer overeenkomstig de_ 
wettelijke voorschriften voor de onder zijn bestnnr 
staande bijzondere lagere, op 81 December 1889 
317 leerlingen tellende school voor meisjes in de 
Broerenstraat aldaar over 1 890 aanvraag heeft 
gedaan om eene Rijksbijdrage tot een bedrag van 
f 1266.M, als: voor het hoofd der school en twee 
onderwijzeressen, aan de school werkzaam geweest 
gedurende het geheele jaar, respectievelijk / 500 
en f 400 en voor vier onderwijzeressen, respec
tievelijk werkzaam geweest gedurende ééne maand, 
vier maanden, tien maanden en zeven maanden 
f 16.665 , f 66.66•, f 166.661 en f 116.661i ; 

dat Gedeputeerde Staten van Ouerijasel hebben 
aangenomen, dat deze school bestaat uit twee 
parallel-afdeelingen, de eene in drie beneden-ver
trekken, waar de vermogenden, en de andere ia 
vier bovenvertrekken, waar de min• en onver
mogenden onderwijs ontvangen; dat deze afdee• 
lingen als afzonderlijke scholen moeten worden 
beschouwd ; dat in de eerstbedoelde afd.eeling, tel
lende 102 leerlingen, moeten geacht worden te 
zijn werkzaam geweest eene onderwijzeres gedu
rende het geheele jaar en in de tweede afdeeling, 
tellende 215 leerlingen, het hoofd der school en 
eene onderwijzeres gednrende het geheele jaar, 

eene onderwijzeres van 1 J annari tot 4 Februari, 
eene van 4 Februari tot 31 December, eeoe van 
1 Januari tot 18 Mei en eene van 18 Mei tot 
31 December; 

dat Gedeputeerde Staten naar dezen maatstaf 
het bedrag der Rijksbijdrage hebben bepaald voor 
de eerste afdeeling op / 200 en voor de tweede 
op f 966.66, te zamen f 1166.66; 

dat _het schoolbestuur voornoemd tegen deze be
slisein1_1: bij Ons in beroep ie gekomen, bij zijn 
adres aanvoerende, dat deze school is ééne school, 
daar de onderwijzeressen nu bij de eene dan bij 
de andere afdeeling onderwijs geven, terwijl de 
leermiddelen bij beide afdeelingen dienst doen, en 
in enkele vakken aan de leerlingen van beide 
afdeelingen in hetzelfde lokaal onderwijs gegeven 
wordt; · 

Overwegende ,- dat de wet tot regelinjl van het 
lager onderwijs van 13 Anguetua 1867 (Staatabl,ad, 

n°. 103), blijkens baren inhoud eo bare geschie
denis, ten aanzien van het bijzonder onderwijs ie 
uitgegaan van het beginsel, om asn dat onderwijs 
in alle opzichten zooveel vrijheid te laten, als met 
de bepaling van het vierde lid van art. 194 

· (thans 192) der Grondwet bestaanbaar zoude zijn; 
dat de latere wetten op hetzelfde onderwerp 

van 17 Angnstne 1878 (Staatablad n°. 127) en 
van 8 l>ecember 1889 (Staatabl,aà n°. 175) dit 
beginsel en de daaraan in de wet van 13 Augus
tus 185 7 gegeven toepaasing onaangetast hebben 
gelaten: 

dat wel is waar het verleenen der Rijksbijdrage, 
bij het krachtens de wet van 8 December 1889 
nieuw ingevoegde art. 11,bi, aan de bijzondere 
school toegekend, ia afhankelijk 1_1:emaakt zoowel 
van de voldoening aan eenige bij dat artikel ge
stelde voorwaarden , wat het bestu or der school, 
den omvang van het daarin gegeven onderwijs, 
het getal en den rooster der lesuren, het aantal 
der onderwijzers en der leerlingen, de opbrengst 
der schoolgelden, den duur der vacatures in het 
onderwijzend personeel en de geldelijke zijde der 
zaak betreft, ale van de nakoming van eenige 
mede bij genoemd artikel gegeven voorschriften 
tl!n aanzien van het doen der aanvrage en .het 
verstrekken van inlichtingen , maar dat aan het 
beJlnur eener bijzondere school, hetwelk aan deze 
voorwaarden en voorechrifteu beeft voldaan, ter
wijl in die school de in de voorgaande artikelen 
toor het bijzonder onderwijs in het algemeen ge
maakte bepalingen niet worden overtreden, geene 
enchen of voorwaarden ten aanzien van de inrich-
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ting der school en van de daarop gegronde be
rekening der Rijksbijdrage kunnen worden gesteld, 
welke, althans voor zooveel het bijzonder onder
wijs aangaat, in de wet niet te vinden zijn; 

dat on de wet tot regeling van het lager onder
wijs, waarin zelfs geene definitie van het begrip 
•school" wordt aangetroffen, niets vaststelt wat 
de verdeeling der leerlingen in ,klassen" of ,afdee

liDgen" betreft, waaraan eene bijzondere school 

zoude moeten voldoen om als ééne school aange• 
merkt te konnen worden; 

dat dus ook eene verdeeling der leerlingen in 

twee, io afzonderlijke vertrekken 11:eplaatste, afdee
lingen, naarmate van de gegoedheid der ouden, 
gelijk die in de school, welke het hier geldt, 
bestaat, aan de door het schoolbestnnr voorop
gestelde €énheid dier school geen afbreuk kal) 
doen, en op het naar die hoedanigheid te lrere

kenen bedrag der Rijksbijdrage, waarop zij aan• 
spraak kan maken, geen invloed nitoefenen kan; 

dat derhalve het ingestelde beroep is gegrond; 
dat de berekening in de aanvrage voorkomende 

jnist ÎI; 

Gezien de wet tot regeling van het lager onder• 
wijs, waarvan de gewijzigde tekst ia bekend ge• 
maakt bij Koninklijk besluit van 14 December 18811 
(Staa.lJ/1lad n•. J 77); 

Hebben goedgevonden en verataan, met wijzi~ng 
van het bestreden beslnit van Gedeputeerde Staten 
van Overij38el, van 16 April 1891, n°. 1290/1035, 
het bedrag der Rijksbijdrage over 1890 te ver
leenen aan bovenp:enoemd bestuur der bedoelde 

school, vaat te stellen op / 1266.66. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken ia belast 

met de uitvoering van dit bealnit, dat in het 
Sta.at16lad en, tegelijk met het rapport van ge• 
noemden MinistM, in de Staa.ucourant zal wor
den geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 

,gezo.nden aan den Raad van State, aldeeling voor 
de geschillen van bestuur. 

Het Loo, den 17den Augustus 1891. 
(get.) E M MA. 

De Mini8ter 
(get.) 

van Binnenlantkclte Zaken, 
DE SAV0.&NIN LoHKAN, 

(Uitgeg. 22 Àllf1, 1891.) 

17 Àugiutu, 111111. BESLUIT, waarbij, met WIi· 
ziging van het besloit van Gedepnteerde 
Staten van Overij38el, van 9 April 1891, 
n°. 249/llli4 het bedrag der Rijksbijdrage, 
volgena art. 54hi.r der wet tot regeling van 
het lager onderwije over 1890 toekomende 

aan de bijzondere lagere school voor jongens 
aan de Praubstraat en Blij markt te Ztoolle, 
van het Roomsch-Katholiek kerkbestuur der 

twee parochiën aldaar, nader wordt vutge
ateld. S. 162. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het bestuur der te Zwolle aan de Pranbstraat en 
BliJmarkt gevestigde bijzondere lagere school voor 
joal{ens van het Roomsch~Katholiek kerkbestónr 
der twee parochiën aldaar tegen het bealnit van 
Gedeputeerde Staten van OtJerijuel van 9 April 
1891, 2• afdeeling, n• •. 249/954,, betreffende de 
aanvrage van genoemd bestour om over 1890 de 
Rijksbijdrage te bekomen, bedoeld iu art. ö4o6i8 
der wet tot regeling van het la!i!er onderwijs; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge• 
schillen vau bestuur, gehoord (advies van 28 Juli 
18111, n°. 97); 

Op de voordracht van deo Minister van Bio. 
nenlandsche Zaken, vau 14 Augu1tns 18111, 
n°. 6009, afdeeling Algemeene Zaken en Comp
tabiliteit; 

Overwegende, dat het bestuur der te Ztoolle 
aan de Prau batraat en Blij markt gevestigde bij
zondere school voor jongens van het Roomsch
Katholiek kerkbestnur der twee parochiën aldaar 
bij Gedeputeerde Staten van O,,erij18el in Januari 

dezes jaars aanvraag heeft gedaan om voor deze 
school, die op 31 December 1889 428 leerlingen 

telde, over 1890 eene Rijksbijdrage te bekomen 
van / 2,2241.985 namelijk f 600 voor h"t hoofd 
der school J. J. WIEGJU.N , f 800 voor den 
onderwijzer W. A. SLUITER, 26 jaar oud en in 
het bezit der hoofdakte, / 200 voor ieder der 
onderwijzers W. TB. RuNTZ en J. K. ScHOLTBlf 
(allen het geheele jaar aao de school verbonden 
gewet'.at) en voorts f 7ö voor den onderwijzer 
H. J. UROST met hoofdakte en 23 jaar oud, 
vao l Janoari tot 20 April aan de school werk
zaam geweest, f 100 voor den onderwijzer 
J. OosT:&RWilK, van 1 Jaonari tot 21 Juli, 
/ 116.66• voor den onderwijzer B. N. J. WILBB.INK 
van 1 Januari tot 1 Anp:nstus, f laS.38 voor 
ieder der onderwijzers H. Lox1N en J. M. S.H. 
R11er.oo, de een fan 1 .Januari tot 1 September, 

de ander van 1 Januari tot lli September aan 
de school werkzaam geweest, f 116.66• voor 
den onderwijzer J. B. V IESTBB. , van 1 J oni tot 
31 December, / 66.66• voor ieder der onder
wijzen A. H. BENBlliN en H. SNIK, beiden van 
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4 Angnstne tot 31 December, f 66.66• voor 
den onderwijur H. J. TuXVERS, van 1 Sep
tember tot 31 December en / 50 voor den onder
wijzer B. ZwANINO, van 1 October tot 31 De
cember aan de school verbonden geweest; 

dat Gedepnteerde Staten van oordeel zijnde dat 
de 11:enoemde school als bestaande nit twee 
parallel-a!deelingen , elke met een volledig klassen• 
stelsel, de eene als 6urge'T'lclwol, de andere als 
arnµmaclwol met afzonderlijke ingangen, beschouwd 
moet worden als twee afzonderlijke scholen uit
makende - bij besluit van 9 April 1891, 2• af. 
deeling, n°. 249/954 hebben beslist, dat deze 
scholen voldoen aan de · eischen en voorwa&rden 
tot het verleenen eener Rijksbijdrage gesteld, en 
deze bijdrage over 1890 hebben bepaald: voor de 
lnrrger1cAool op/ 1349.99 en voor de arm1!118clt0ol 
op / 549.99' , te zamen voor beide scholen 

op / 1899.981 ; 
dat zij daarbij hebben aangenomen, dat van 

de 428 scholieren 234 behooren tot de wrger• 
1clt0ol en 194 tot de arm1!118clwol; dat tot de 
burgerschool, als tellende de meeatfl leerlingen, 
het hoofd der school geacht moet worden te be
hooren en dat · verder gedurende den tijd in de 
aanvrage vermeld, zijn werkzaam geweest : aan 
de burgerschool de onderwijzers RUNTZ, SCH0LTEN, 

OOSTERWIJK. LoKJN' RIJSL00, BBNSKAN, Tu:ai:
KERS, en ZwANINO, alzoo één onderwijzer boven 
het minimum, en aan de armenschool de onder
wijzers BLUJTEJI., DROST, W!LBBINK, V1ESTKJI, 

en SNIJ!., dos het wettelijk aantal onderwijzers, 
waarvan de twee onderwijzers met hoofdakte, op 
grond van art. 24, 8° lid der wet op het lager 
onderwij11 niet voor de verhoogde bijdrage in aan
merking kunnen komen; 

dat het bestuur der school van dit besluit in 
beroep is gekomen en Ons verzocM beeft, met ver
nietiging van het bestreden bealuit, de bijdrage vast 
te stellen op het in de aanvraite genoemd bedrag. 

Overwegende, dat de wet tot regeling van het 
lager onderwijs van 18 Angnatna 1857 (8taat16lad 
o•. 103), blijkens baren inbond en hare geechiede

nis, ten aanzien van het bijzonder onderwijs ia uit
gegaan van het beginsel om aan dat onderwijs in 
alle opsichten zooveel vrijheid te laten, als met de 
bepaling van bet vierde lid van art. 194 (thans 
192) der Grondwet bestaanbaar zoude zijn; 

dat de latere wetten op hetzelfde onderwerp 
van 17 Augnstna 1878 (Staat16latl n°. 127) en 
van 8 December 1889 (Staat86/',atl, n•. 176) dit 
beginsel en de daaraan in de wet van 18 An-

gnstua 1857 gegeven toepassing onaangetast hebben 
gelaten; 

dat wel is waar het verleenen der Rijksbijdrage, 
bij· het krachtens de wet van 8 December 1889 
nieuw ingevoegde art. 54,bi, aan de bijzondere 
school toegekend, ia afhankelijk gemaakt zoowel 
van de voldoening aan eenige bij dat artikel ge
stelde voorwaarden, wat het bestuur der school, 
den omvang van het daarin gegeven onderwij~, 
het getal en den rooster der lesuren , het aantal 
der onderwijzers en der leerlingen, de opbrengst 
der schoolgelden, den duur der vacatnres in het 
onderwijzend peraoneeel en de geldelijke zijde der 
zaak betreft, als van de nakoming van eenige 
mede bij genoemd artikel gegeven voor~chriften 
ten aanzien van het doen der aanvrage en het 
\terstrekken van inlichtingen, maar dat aan het 
be,tû.nr eener bijzondere school, hetwelk aan deze 
voorwaarden en voorschrirten heeft voldaan , ter• 
wijl in die school de in de voorgaande artikelen 
voor het bijzonder onderwijs in het algemeen ge
maakte bepalingen niet worden overtreden, geen 
eischen of voorwaarden ten aanzien van de inrich
ting der school en van de daarop gegronde be
rekening der Rijksbijdrage kunnen worden gesteld, 
welke, althans voor zooveel het bijzonder odder
wijs aangaat, in de wet niet te vinden zijn; 

dat nu de wet tot regeling van het lager onder
wijs, waarin zelfs geene definitie van het begrip 
#school" wordt aangetroffen, niets vaststelt wat 
de verdeeling der leerlingen in • klas1111n" of •af• 
deelingen" betreft, waaraan eene bijzondere school 
zonde m~eten voldoen om als ééne school aange
merkt te kunnen worden; 

dat dna ook eene verdeeling der leerlingen in 
twee afdeelingen naar gelang al of niet schoolgeld 
door hen betaald wordt, welke afdeelingen in 
afzonderlijke lokalen elk met een eÎfi:en in![8ng 
geplaatst zijn, ieder een volledig klassenstelsel en , 
in den regel ieder hare eigen onderwijzers hebben, 
gelijk die verdeeling in de school, welke het hier 
geldt, bestaat, aan de door het schoolbestuur 
vooropgestelde éénheid dier school geen afbreuk 
kan doen en op het naar die hoedanigheid te be
reken.en bedrag der Ryksbijdrage, waarop zij aan
spraak kan maken, geen invloed uitoefenen kan; 

dat derhalve Gedepnteerde Staten van 01Jerij11el 
ten onrechte dat bedrag naar een anderen maat
staf hebben berekend: 

dat de berekening in de aanvrage voorkomende 
jnist is; 

Gezien de wet tot regeling van het lager onder-
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wijs, waarvan de gewijzigde tekst ia bekend ge
maakt bij Koninklijk besluit van 14 December 1889 

(Staaublaà n°. · 177); 
Hebben goedgevonden en verstaan, met wijzi

ging van het bestreden besluit van Gedeputeerde 
Staten van Overijuel, van 9 April 1891, 

n°. 249/9ö4, het bedrag der Rijksbijdrage, vol
gens art. 546i.r der genoemde wet ~•er 1890 toe

komeude aan de bijzondere lagere school voor 

jongens aan de Pranbstraat en Blijmarkt te Zwolü, 
van het Roomach-Katholiek kerkbeatunr der twee 

parochiën aldaar, vast te stellen op f 2,224.981. 
De Mini$ter van Binneolandsche Zaken ia be

last met de uitvoering van dit beslnit, dat in 

het Staat16laà en, tegelijk met het rapport van 

genoemden Minister, in de Staaucourant zal 

worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 

gezonden aan den Raad van State, afdeeliog voor 

d~ geschillen van bestnor. 
Het Loo, den 17den Augustus 1891. 

(get.) E M M A. 
De Minister uan Binnmlamucne Zaken, 

(.get.) DE SAVORNIN LOHlliN. 

(Uitgeg. 22 .4ug. 1891.) 

18 Áuguatu, 1891. BESLUIT, tot aanwijzing van 

de gemeenten Plaaràingen en Maas,luia als 

bijzondere losplaatsen voor den opslag van 

ruw zout tot uitvoer, met afschrvviog van 
den accijns. S. 168. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
WIJ EMMA. ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan

ciën, van 14 Angnatus 1891, n°. 68, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gezien artikel J ~ der wet van 26 April 1852 

(Staaublaà n°. 93); 
Gelet op het Koninklijk bealnit van 10 De

cember 1822 (Staatablaà n°. 50); 

Hebben goedgevonden en verstaan, met ingang 

van den eersten Seplem her e.k. de gemeenten 
P kzaràingen en ,HatU1luil aan te wijzen als bij

zondere losplaatsen voor den opslag van rn w zout 
tot nitvoer, met afschrijving van den accijns, op 

den voet van voormeld wetsartikel. 
De Minister voornoemd ia belast met de uit

voering van dit bealnit, dat iu het Staatablaà 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 18den Augustus _1891. 
(§et.) E M M A, 

De Min van Financiën, (§et.) GODIN DE BBAUI'0RT. 

(Uitueu- 22 ÁUU• 1891.J 

31 Á11uu1tua 1891. BESLUIT, waarbij, met wijzi
ging van het besluit van Gedeputeerde Staten 

van NooràlJra6ant, van 28 April 1891 , 

u0
• 119/32, het bedrag der Rijksbijdrage, 

volgens art. ó46i.r der wet tot regeling van 
het lager onderwijs over 1890 toekomende 

aan het bestuur der bijzondere lagere school 

aan den Oude Dijk te Til6urg, van de ver· 

eeoigiog van de Znsters van Liefde al.daar, 

nader wordt vastgesteld. S. 164. 

IN KAAK VAN H. M. WILHELMINA ENZ. 
WIJ EMMA, ENZ 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door den 
Commissaris des Kouiugs in Noorà6ra6a11t tegen 
een bealnit van Gedeputeerde Stalen dier provincie, 

van 28 April 1891, G, n°. 119/32, 2de afdee

lfog, op de aanvrage van de vereeniging van de 

Zusters van Liefde te TillNru om de Rijksbijdrage, 

bedoeld bij art. 546i.r der wet tot regeling vo.u 
het lager ooderwij■, over 1890; 

Den Raad van State, afdeeling voo~ de geschillen 
van bestuur, gehoord (advies van 28 Juli 1891, 
no. 142); 

Op de voordracht van den Minister van Biuneu

landsche Zaken , van 20 Angnstns 1891, o0 • 6033, 

afdeeling Algemeene Zaken en Comptabiliteit ; als

mede van 29 Angnstus I 891, n°. 6402, Alge• 
meeoe Zaken en Comptabiliteit; 

Overwegende, dat het genoemde bestuur over
eenkomstig de wettelijke voorschriften aanvrage 

heeft gedaan om voor zijne bijzondere lagere school 

te Tilburu, Oude üijk, op 31 December 1889 

tellende 446 leerlingen , over 1890 te bekomen 

eeoe Rijksbijdrage van f 1849. 91l , als: voor een 

hoofd der school, eeoe ooderwijieres met rang 

van hoofdonderwijzeres en drie onderwijzeressen., 

allen gedurende het geheele jaar aan de school 

verbonden geweeat, respectievelijk/600,/800 en 
f 600, voor eene onderwijzeres van l Januari 

tot 5 Mei, eene no 5 Mei tot 31 December, 

eene van l Jaunari tot 10 Mei, eene van 10 Mei 
tot 15 November en eene van 16 November tot 

31 December, respectievelijk /~6.661 , /116.66•, 

f 66.661 , f 83.33 en / 16.661 ; 
dat Gedeputeerde Staten van NoordlJramt het 

bedrag der aan deze school te verleeneu Rijk&• 
bijdrage hebben bepaald op f 1900, als: voor 
het hoofd f 600, vijf onderwijzere88en f 1000 en 
eene onderwijzeres, met volbrachten 23jarigen 
leeftijd en in het bt,zit van den hoofdonderwijzers

rong f 300; 
dat de Commissaris des Konings tegen deze 
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beelieeing bij Ons ia gekomen in beroep , bij zijn 
adres aanvoerende, dat de gedeelten der maanden 
Mei en November, waarin ~iiderwijzereseen elkander 
zijn opgevolgd, bij de berekening der bijdrage 
bniten aanmerking hadden moeten bliJven, zoodat 
het te verleenen bedrag zoude zijn f 1866.66; 

Overwegende, dat volgens de laatste zinsn.ide 
van art. 45, 1 °. der onderwijzerswet, indien een 
onderwijzer in den loop van het jaar wordt in 
dienet gesteld, tengevolge van ontslag de school 
verlaat, of overlijdt , de bijdrage wordt berekend 
in evenredigheid vau het aantal volle maanden, 
dat hij in dat jaar aan de school is verbonden 

geweest; 
Gezien de wet tot regeling van het lager onJer• 

wije, waarvan de gewijzigde tekst is bekend g~
maakt bij Koninklijk besluit van 14 December 
1889 (Staat1bl,ad n°. 177); 

Hebben itoedgevonden en verstaan, het beroep 
van den Commisseris des Konings in Noordbrabant 
tegen het beeloit van Gedeputeerde Staten dier 
provincie, van 28 April 1891, G, n°. 119/32, 
2de afdeeling, gegrond te verklaren en , met 
wuz1ging van dat beelnit, de Rijksbijdrage, vol
gens art. ö4bi.r der genoemde wet over 1890 toe
komende aan het bestuur der bijzondere lagere 
school aan den Onde Dijk te TillJurg, van de 
vereeniging van de Zusters van Liefde aldaar, 
vaat te stellen op f L866.66. 

De Minieter van Binnenlandsche Zaken is belast 
met de uitvo~ring van dit besluit, dat in het 
Staaubl,ad en, tegelijk met het rapport van ge
noemden Minister, in de Sf.aat,courant zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrüt zal worden ge
zonden aan ·den Raad van State, afdeeling voor 
de geschillen van bestnnr. 

Het Loo, den Sleten Angnatns 1891. 
(get.) EMMA. 

De Mini.rter van Binnimlandacà6 Zaken, 
(get.) T.&.lt VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. 30 September 1891.) 

.31 Àugmtua 1891. BEBLUlT, waarbij, met wij
lÎÊK van het besluit van Gedepnteèrde 
Staten van NoordllrabaJtt, van 23 April 1891, 
no. 119/32, het bedrag der R~kebijdrage, 
volgens art . . ö4lli, der wet tot regeling van 
het lager onderwijs over 1890 toekomende 
aan het bestuur der bijzondere lagere school 
der Vereeniging voor Vrouwen, onder den 
naam van Institnnt voor meiejes , te Oudim
bo,ch, nader wordt vastgesteld. S. 165. 

IN N.6..6.ll vu H.M. WILHELMINA, JCNZ. 

W1;r EMMA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingeeteld door den 
Commiesaris des Konings in Nourdllrallant tegen 
een besluit van Gedeputeerde Staten dier provin• 
cie, van 23 April 1891, G, n•. 119/32, 2• af. 
deeliog, op de aanvrage van het bestuur der Ver
eeniging voor Vrouwen, onder den naam van 
Instituut voor meisjes, te OudenlxJlcà om de 
Rijksbijdrage , bedoeld bij art. 54bi.r der wet tot 
rep:eling vao het lager onderwijs, over 1890; 

Den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord (advies van den 
28 Juli 1891, n°. 139); 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken, van 20 Angnstne 1891, 
n°. 60112, afdeeling Algemeene Zaken en Comp• 
tabiliteit; alsmede van 29 Augustus 1891, n°. 6406, 
Algemeene Zaken en Comptabiliteit; 

Overwegende, dat het genoemde bestuur over
eenkomstig de wettelijke voorschriften aanvrage 
heeft gedaan om voor zijne bijzondere Lagere school 
te Oudenboac!,, Kerketraat A 219, op 31 Decem• 
her 1889 _tellende 3:!9 leerlingen, over 1890 te 
bekomen_ eene Rijksbijdrage van / 1699.96, als: 
voor een hoofd, eeoe onderwijzeres met den rang 
van hoofdonderwijzeres, eeoe onderwijzeres met 
denzelfden_ rang en eeoe onderwijzeres, alle ge
durende het geheele jaar aan de srhool werkzaam 
geweest, respectievelijk f 600 , f 300, f 200 en 
f 200, voor elke twee onderwijzeressen, werk
zaam geweest. van 1 J annari tot 28 October, 
f 166.66, en voor elke van twee onderwijzeressen, 
werkzaam geweeat van 28 _October tot 31 De
cember, f 33.32; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord/Jrabant het 
aan deze school te verleenen bedrag der Rijkebij
drage hebben bepaald op f 1600, als: voor het 
hoofd f C>OO, voor vier onderwijzeressen , het ge
heele jaar werkzaam geweest, f 800, en voor 
eeoe onderwijzeres van volbrachten 23jarigen leef
tijd en met rang van hoofdonderwijzeres , mede 
gedurende het geheele jaar werkzaam geweest, 
f 300; 

dat de Commissaris des Konings tegen deze 
beslillllÎng bij One is gekomen in beroep , bij zijn 
adres aanvoerende , dat het gedeelte der maand, 
waarin onderwijzers elkander opvolgen, bij de be
rekening der Rijksbijdrage buiten aanmerking be
hoort te blijven, zoodat de bijdrage op f 1666.t\6 
had moeten zijn bepaald ; 

Overwegende , dat krachtens de .laatste zinsnede 
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van art. 45, 1°. der onderwijswet de bijdrage 
voor een onderwijzer, die in den loop van liet 
jaar wordt in dienst gesteld, tengevolge van ont
slag de school verlaat, of overlijdt, wordt bere
kend in evenredigheid van het aantal volle mallill• 
den, dat hij aan de school ia verbonden geweest; 

Gezien de wet tot regeling van het lager on • 
derwii•, waarvan de gewijzigde tekst is bekend 
gemaakt bij Koninklijk besluit van 14 Deeem
ber 1889 (StaataMaà n°. 177); 

Hebben goedgevonden en verstaan, het l!eroep 
van den Commissaris des Konings in Nooràbraba'llt 
tegen het besluit van Ge-iepnteer.de Staten dier 

provincie, van 28 April 18111, G, n°. 1111/32, 
2de a.fdeeling, gegrond te verklaren en, met wij
z1gmg van dat beslait, de Rijksbijdrage, volgens 
art. ó4ói.t der genoemde wet over 1890 toeko
mende aan het bestuur der bijzondere lagere school 
der Vereeniging der Vrouwen, ouder den naam 
van Instituut voor meisjes, te OuàettboscÁ, Kerk
straat A, 2·111, vast te stellen op / 1666.66. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Slaat,blad en, tegelijk met het rapport van ge
noemden Minister, in de Staat&CfJUrant zal wor-

. den geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan deu Raad van State, afdeeling voor 

de geschillen van bestuur. 
Het Loo, den 3lsten Aagustna 1891. 

(get.) EMMA. 
lJe Mmiater van Binnenlanàsc!te Zal:m, 

(git,) T.u: VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. 30 &pt. 18111.) 

1 September 1891. BESLUIT, waarbij, met wij
ziging van het beslnit van Gedeputeerde Sta
ten van Nooràbraóa,st, van 80 April 1891 , 
n°. 166/62, het bedrag der Rijksbijdrage, 
volgens art. 64bu der wet tot regeling van 
het lager onderwijs over l 890 toekomende 
aan het Roomsch-Katholiek kerkbestuur van 
de parochie Gemonde, gemeente Boztel ten 
behoeve der bijzondere lagere school aldaar, 
nader wordt vaatgesteld. S. 166. 

IN N~AM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den inspecteur van het lager onderwijs in de eerste 

inspectie tegen een besluit van Gedepnteerde Sta
ten van Noordbra!Jant, van 80 April 1891, G, 

n•. 165/62, op de aanvrage van het Roomsch
Katholiek kerkbestuar van de parochie Gl11TI01fàe, 

gemeente Boztll om de Rijksbijdrage, bedoeld bij 
art. 64ói.t der wet tot regeling van het lager 
ondarwij1, over 1890; 

Den Raad van State, a.fdeeling voor de ge
schillen van bestnar, gehoord (advies van den 
29 Juli 1891, n°. 148); 

Op de voordracht v11n den Minister van Bin
nenlandsche Zaken, van 20 Auguatus 1891, 
n°. 6084, afdeeling Algemeene Zalceo en Comp
tabiliteit ; 

Gezien het nader rapport van voomoemden 
Minister, van 28 Augnatns 1891, n•. 6403, Al
gemeene Zaken en Comptabiliteit; 

Overwe~ende, dat het genoemde beatuar over• 
eenkomstig de wettelijke voorschriften aanvrage 
heeft gedaan om voor zijne bijzondere lagere 
school te Gemonde, gemeente Bozfel, op 31 De
cember 1889 tellende 73 leerlingen, over 1890 
eene Rijksbijdrage te bekomen van f -iOO , als: 
voor een hoofd der school, het geheele jaar werk
zaam geweest, f 260, eene onderwijzeres, werk
zaam gedarende acht maanden, f 100 en eene 
onderwijzeres met akte van bekwaamheid in rekenen 
en schrijven, werkzaam gedurende vier maanden, 
f 50; 

dat Gedeputeerde Staten van Nooràbraóant het 
bedrag der aan deze school te verleenen Rijks
bijdrage hebben bepaald op f 487 .50, vermits 
hun van de eene zijde gebleken was, dat laatst
bedoelde onderwijzeres gedurende het geheele jaar 
aan de school was werkzaam geweest, en van den 
anderen kant, dat de onderwijzeres, die voor aeht 
maanden waa berekend, eerst op 6 Mei in dienst 
was getreden, zoodat voor deze slechts naar zeven 
volle maanden bij te dragen zoude zijn, terwijl 

genoemd college voorts in zijn beslait overwoog, 
dat de aanvraag onder anderen strekt tot het 
verleenen eener bijdrage voor eene onderwijzeres, 
die onder de werking der wet van 13 Augus• 
t11S 1867 (Staaûólaà n°. 103) akte van huis
onderwijs voor rekenen en schrijven heeft verkregen ; 
dat krachtens art. 61 dier wet de akte van huis
onderwijs de bevoegdheid geeft om de vakken b, 
o en s-p voor zoover daarvoor akte ia ver en, 
in caau schrijven en rekenen, in de school te 
onderwijzen, en dat deze bevoegdheid in art. 86 
du wet van l 7 Augastgs 1878 \Staat&bl,aà n°. 127) 
nag uitdrukkelijk ia gehandhaa.fd, terwijl dit ar
tikel ook bij de herziening der wet in 1889 ten 
desen aanzien onveranderd is behoaden; .dat deze 
onderwijzeres, derhalve bevoegd om in de school 
onderwijs te geven, ook behoort onder de onder-
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wijzers in art. 24o der wet bedoeld; dat weliswaar 
volgens de vierde zinsnede van laatstgemeld arti• 
kel sommige vak-onderwijzers niet worden mede
gerekend bij den bijatand aan het hoofd der school 
te verstrekken, doch dat dit enkel betreft de 
onderwijzers in de .vakken /J-t en niet zooals 
hier in vak l,, genoemd in art. 2 der wet; 

dat de inspecteur van het lager onderwijs in 
de eerste inspectie tegen deze besliBBing bij Ons 
in beroep ia gekomen, bij zijn adres aanvoerende, 
dat nit de geschiedenis der wet van 17 Augus
tus 1878 blijkt, dat onder de Qnderwijzers be
doeld in art. 24 dier wet, alleen !ijn te begrijpen 
zij, die in het bezit zijn eener akte van bevoegd
heid ale •hulponderwijzer", bedoeld in art. 4,4, 

der wet van 18 Aognatns 1857 of van eene akte 
van bevoegdheid als •onderwijzer", bedoeld bij 
art. 56a der wet van 17 Aoguatna 1878; dat de 
hnisonderwijzerea met de akte van bekwaamheid 
voor het schrijven en rekenen, welke het hier 
geldt, niet tot deze categorie behoort, zoodat voor 
baar de Rijksbijdrage niet kan worden verleend; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten hunne 
meeniDg dat hnisonderwijzeresaen met akte yoor 
schrijven bij het verleènen der Rijksbijdrage met 
gewone onderwijzeressen moeten worden gelijk ge• 
steld, gronden op het vierde lid van art. 24, der 
wet, hetwelk bepaalt, dat onder de onderwijzers 
in dat artikel bedoeld, niet worden medegere kend 
zij , die uitaloitend in een o( meer der vakken , 
genoemd in art. 2 onder /J-t onderwija geven, 
terwijl diezelfde bepaling voor huisonderwijzers, 
die uitsluitend in het schrijven onderwijs geven, 
niet wordt gemaakt, wáaruit Gedeputeerde Staten 
de gevolgtrekking maken, dat de wetgever deze 
laatste niet onder de uitzondering van al. 4o heeft 
willen brengen ; 

dat Gedeputeerde Staten echter daarbij uit het 
oog hebben verloren, dat de wet van 1878 de 
bevoegdheid, door de wet van 1867 toegekend 
aan hen, die eene akte van huisonderwijs bezaten 
voor de vakken vermeld onder ö en '< van art. 1 
dier wet (nu art. 2) om iu die vakken ook onder.
wijs op school te geven, heeft doen vervallen en 
de 'ftt van 1881! daarin geene verandering heeft 
gebra~ht; dat er dos voor den wetgever, in wiens 
stelsel op school geen onderwijs gegeven zal wor
den door huisonderwijzers in een der vakken l, 

en c, geen aanleiding bestond om ook ten aan
zien van zoodanige onderwijzers te bepalen, dat 
zij niet onder het onderwijzend personeel zullen 
worden medegerekend; 

dat nu wel bij art. 86 der wet van 1878 is 
bepaald , dat zij die v66r het in werking treden 
dier wet eene akte van huisonderwijzer of hnis
onderwijzeres verkregen hadden, de bevoegdheid 
behielden, welke zij op het tijddtip van dat in 
werking treden bezaten , welke bepaling bij de 
wet van 1881! is behouden, zoodat het nog ge
dárende eenigen tijd gebeuren kan, zooals het 
hier plaats heeft , dat op eene school in een der 
ukken ö en c door een huisonderwij zer onderwijs 
wordt gegeven , maar dat daaruit niet mag wor• 
d~n ~eleid, dat deze in dat geval onder de 
onderwijzers bedoeld bij art. 24o der wet zon moe
$en worden medegerekend; dat toch, krachtens 
het bepaalde in de eerste zinsnede van art. lil 
der wet van 18 Augustus 1867, de akte van be
kwaamheid voor het huisonderwijs wel tevens de 
bevoegdheid ga( om ,in eene school onderricht te 
geven" in een of meer der vakken vermeld onder 
Il, c en Ï---fl van art. 1 , doch dat art. 18 der
zelfde wet, bevattende de regeling van den naar 
evenredigheid van het getal der leerlingen aan 
den hoofdonderwijzer te verleenen bijstand, uit
sluitend van hulponderwijzers en kweekelingen 
gewaagde , waaruit volgt, dat krachtens die wet 
de bevoegdheid van den huisonderwijzer om in 
een of · meer der bovengenoemde vakken in eene · 
school onderricht te geven niet mede bracht , dat 
een aan eene school werkzaam gestelde hnisonder• 
wijzer konde mederekenen bij de onderwijskrachten 
voor die school vereiacht; 

dat hieruit voortvloeit dat de wetten van 17 Au
gustus 1878 en van 8 December 1889, bij welke 
de bevoegdheid om in eene ll<'hool onderricht te 
geven, aan den huisonderwijzer, behoudens de 
overgangsbepaling van art. 8·6 vierde zinsnede, 
niet meer is verleend, de bedoeling niet kunnen 
hebben gehad om dienzelfden huisonderwijzer, voor 
zoover hij pereoonlijk nithoofde van die overgange• 
bepaling de gezegde bevoegdheid mocht hebben 
bebonden, voortaan ioel mede te rekenen onder 
de onderwijzers, die volgens art. 24o naar even
redigheid van het aantal schoolgaande kinderen 
tot bij stand van het hoofd der school g~vorderd zijn; 

dat het ingestelde beroep derhalve is gegrond; 
Gezien de wet tot regeling van het lager on

. derwije, waa!van de gewijzigde tekst is bekend 
gemaa~ bij Koninklijk besluit van 14 December 
1881! ( Staat,öl,ad n°. 177) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, met wijzi
ging van het besluit van Gedeputeerde Stalen van 
Noord/Jrak,11t, van 30 April 181!1, G, n°. 166/62, 



1-12 SEPTEMBER 1891. 181 

de Rijksbijdrage, volgens art. 54.bi.r der genoemde 
wet over 11190 toekomende aan het Roomsch 
Katholiek kerkbestuur van de parochie Gem<)tl(},e, 
gemeente Bozt8l, ten behoeve der bijzondere 
lagere school aldaar, vut te stellen op f 887 .óO. 

De Minister VRn Binnenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit beslnit, dat in 
het Staaublafl en, tegelijk met het rapport van 
genoemden Minister, in de Staaûcourant zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal wor
den gesonden aan den Raad van State, afdeeling 
voor de geschillen van bestnur. 

Het Loo, den laten September 189 l. 

'91t.) E MM A. 
ne Miniater van Binttenland&che Zaiett, 

TA1t VAN PooRTVLIXT. 

(Uitgeg. 30 Sepl. 1891.) 

1 Septemb,r 1891. BBl!LUIT, tot onteigening van 
perceelen en gedeelten van pereeelen in de 

gemeente Haarlemmerlie118 en Spaan11ooude, 
welker bezit, ten behoeve van den vesting
bouw, vereischt wordt tot het maken van 
beplantingen in het front Lieàe-Sp.arndam, 
der stelling van .J.=ieràam. S. 167. 

1 Septem6er 1891. · BESLUIT, hondende machti

ging tot uitgifte van f 3,600,000 in schat
k:istpromeS11en, volgens de wet van 5 December 
1881 (Staat1b'4d n•. 1811). S. 168. 

11 September 1891. BESLUIT, hondende verbod 
van in voer in- en uitvoer nit Oo#zaan van 
levende varkens en van uitvoer nit die ge
meente van vleesch, mest en afval dier dieren. 
s. 169. 

IN NA.All VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1J EMMA, ENZ. 

Overwegende, dat het noodzakelijk ia , maat
regelen te nemen om te voorkomen dat de 
trichinenziekte onder varkens te 008h:aan waar
genomen, zich verder nitbreide ; 

Gezien art. 15 der wet van 20 J nli 1870 

(Staaûblad n•. 1 S l) , laatstelijk gewijzigd bij die 
van lli April 1886 (Staatsblad n•. 64); 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken, van 4 September 1891, 
n°. 2768, afdeeling Medische Politie ; 

Den Raad van State geboord (advies van 8 Sep
tember 1891, n°. 7); 

Gelet op het nader rapport van voornoemden 

1891. 

Minioler, vau 10 September 1891, n°. 2112:l, 
afdeeliog Medische Politie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te bepalen : 
Art. 1. De invoer in- en de uitvoer uit Ooit

zaan van levende varkens, en :de uitvoer uit die 
gemeente van v leeach, mest en afval dier dieren 
zonder schriftelijke vergnnoÎllg van den burge
meester dier gemeente, zijn verboden. 

De vergunning wordt niet verleend dau onder 
de voorwaarden daarbij door den burgemeester 
voorgeschreven, den districtsveearts gehoord. 

2. Dit bealllit treedt in werking op den vijfden 
dag na dien der afkondiging in het Staat,blatl 
en in de Staatscourant. 

De Minister van Binoenlandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staaul,latJ en gelijktijdig in de Staat,cowrant zal 

worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den llden September 1891. 
(g,t.) E M M A. 

D11 Minialer van Binnenland&ch11 Zaiett, 
(gBI.) T.A.X: VAN l'OORTVLllll', 

(UitgBg. 13 Septem6er J 891.) 

12 September 1891. BESLUIT van den Minister 
van Oorlog, betreffende vrij willige oefeningen 
in den wapenhandel. 

De Minister van Oorlog, 
Overwegende , dat vrij willige oefeningen in den 

wapenhandel, als bedoeld bij de miniateriëele be
schikking van 2 September 1889, Ile en Vlle Afd., 
n•. 1>7, alleszins nuttig zijn, niet alleen omdat 
jongelieden die voor den militiedienst kunnen 
worden aangewezen, zich daarbij voor de vervnl
lwg van dezen dienst en voor de opleiding tot 
eenen graad bij het militiekader kunnen voorbe
reiden, maar ook omdat zij , in het 11lgemeen: 
strekken tot verhooging van de. volksweerbaarheid; 

Willende, in verband daa~·mede, eenige voor

loopige maatregelen nemen om aan die oefeningen 
geleidelijk verdere uitbreiding te geven, - ook 
door de gelegenheid tot deelneming aan zoodanige 
oefeningen , zooveel het mogelijk zal blijken , open 
te stellen in gemeenten waar geen garnizoen ligt 
en waar, voor de oefeningen der schntterijen, 
geen instructenn van het leger beschikbaar worden 

gesteld - en voorts om het verkrijgen van goede 
nitkomsten te bevorderen, door het brengen van 
meer eenheid in de toepassing van de regeling 

dier oefeningen i 
Heeft goedgevonden, met wijziging en aan-

12 
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vnlling, in zooverre, van de aangehaalde beschik

king van 2 September 1889, n•. 67, het na
volgende te bepalen : 

1°. De nitvoerin,r van al hetgeen betrekking 
heeft op · de vrijwillige oefeningen in den wapen
handel voor den dienet der inlaoterie en der 
vesting-artillerie, wordt geregeld door de bevel
hebbere in de militaire afdeelingen, welke autori
teiten tevens toezicht honden op die oefeningen 
en de daarbij verkregen nitkometen nagaan. 

2°._ Voor de onder 1°. vermelde werkzaamheden 
worden de bevelhebbers in de milijaire afdeelingen 
ieder ter zijde gestaan door een hoofdofficier of 

een kapitein van het wapen der infanterie, door 
den M inieter van Oorlog daartoe aan te wijzen. 

De bedoelde hoofdofficieren of kapiteins worden, 
in tijd van vrede , van het korps waartoe zij be

hooren , bij de bevelhebbers gedetacheerd. 

8°. De com,mandeerende officieren en de com
mandanten van SMntterijen, vermeld in de be
schikking van 2 September 1889, n°. 67, zenden 

de vereiechte opgaven en inlichtingen aangaande 
de jongelieden, die zich bij hen tot deelneming 
aan de vrijwillige oefeningen aanmeldeb , aan den 

bevelhebber in de militaire afdeeliug. 
De bevelhebber ,telt, zooveel noodig in overleg 

met de betrokken militaire autoriteiten , orde op 

de regeling der oefeningen, de aanwijzing van 

instructeurs, de beschikbaarstelling van wapenen, 
materieel, munitiën, lokalen, terreinen, enz. 

4°. Voor zooveel, in gemeenten waar geen 

garnizoen ligt · en waar de oefeningen der schot• 

terijen niet geschieden met medewerking van io

strnctenra van het leger, jongelieden - daaronder 

begrepen miliciens-korporaals - wenschen deel te 
nemen aan vrijwillige oefeningen in den wapen
handel, mita nitaluitend voor den dienst der 
infanterie, en door de burgemeesters dier ge
meenten ter zake aan den betrokken bevelhebber 
de vereischte opgaven en inlichtingen worden toe
gezonden, ontwerpt de bevelhebber eene regeling 

voor het doen honden · van oefeningen door die 
jpngelieden , en om daarvoor instrnctenrs, wape
nen, munitiën, enz. te doen verstrekken. 

Daarbij dient evenwel op den voorgrond te 

staan·, dat het aantal deelnemers aan de oefeningen 
voldoende groot zij , om de daaraan verbonden 

bemoeiingen en kosten te wettigen en dat in of 

nabij de gemeenten geschikte localiteiteu: en ter
reinen, zonder belangrijke uitgaven voor het Rijk. 
kunnen worden beschikbaar gesteld. 

Een voorstel nopen, een en ander wordt door 

da be,elhebber, zooveel uoodig na gehouden 

overleg met de betrokken militaire autoriteiten 
en burgemeesters, met . bijvoeging van eene be
grooting van kosten , aan de goedkeuring van den 

. .Mioieter van Oorlog onderworpen. 
6°. De bevelhebbers in de militaire afdeeliogen 

zijn gemachtigd, door de ouder 2°. vermelde 
hoofdofficieren of kapiteioR, dienstreizen te doen 
verrichten , hetzij tot het houden van mondeling 
overleg, namens hen, met militaire of burgerlijke 
autoriteiten, nopens aangelegenheden de vrijwillige 
oefenÎof!eD in den wapenhandel betreffende ; hetzij 
tot het doen van onderzoekingen aangaande ge
bonweu, lokalen, terreinen, schietbanen, enz., 

· ten dienste van die oe!eniogeo , het honden van 
toezicht op die oefeningen, enz. 

6°. Voor zooveel betreft de onder 4°. bedoelde 

gemeenten, wordt het tijdstip, v6ór hetwelk de 
aan11UldÎtlfl moet geschieden, vermeld in de eerate 

zinsnede van pnnt 6°. der beschikking van 2 Sep

tember 1889, n°. r,7, voor het jur 1891 be
paald op 1 Nwnalu:r. 

7°. De bevelhebben in de militaire afdeelingen 
beslissen , in den zin van het bepaalde bij de 

meervermelde beschikking, omtrent de toelating 
van jongelieden tot de te honden practucl,e en 
tlleuretüc"8 conussen , zoomede omtrent de r,er. 
wijderi,tg van die cnrsnssen. De officieren met 
de leiding der oefeningen belast doen hun, nopens 
deze laatste, eventueel de noodige voorstellen. 

8°. De bevelhebbers voornoemd bealiaseo mede 

omtrent de uit.reiking van de getuig,cliriftm, be

doeld bij de voreoaangehaalde beschikking; en 

zulks zoowel op grond van het door of van wege 
hen op die oefeningen gehouden toezicht, als naar 

l'&nleidiog van de rapporten der officieren met de 
leiding der oefeningen belast. 

9°. De verslagen, bedoeld bij punt 12°. der 
meervermelde beechikking, worden voortaan op

gemaakt en aan den Minister van Oorlog inge
zonden, door de bevelhebbers in de militaire 
afdeelingen. 

l()o. De bevelhebbers doen aan den Minister 

van Oorlog de voorstellen, die zij, in het belang 

van de regeling der vrijwillige oefeningen en ter 

bevordering van de deugdelijkheid der daarbij te ver

krijgen uitkomsten, ooodig of nuttig zullen achten. 
{get.) SJITHABDT, 

14 Sepûm/Jer 1891. BESLUIT, tot vaststelling 

van een reglement voor de Hoogere Krijge~ 
school. S. 170. 
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IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENW_. 

W1.r EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van . Oor
log, van 11 Juli 1891, Kabinet, Litt. O••; 

Overwegende, dat, ingevolge art. 48 der wet 
van 21 Juli 1890 (Staau6lad n°. 126), tot rege• 
ling van het Militair Onderwijs bij de Landmacht, 
voor zoover daarbij de opleiding voor den officiers• 
rang en de hoogere vorming van den officier zijn 
betrokken, de reglementaire bepalingen , bedoeld 
bij de artt. 7, 41 en 42 dier wet, voor zooveel 
de Hoogere Krijgsschool betreft, bij algemeenen . 
maatr~el van bestuur moeten worden vastgesteld; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
ll Augustus 1891 , u0 • 16); 

lnzien het nader rapport van voomoemden Mi
nister, van 10 September 1891, Kabinet, Litt. M •' ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. vast te stellen het bij dit besluit gevoegde 

lleglnient voor de Hoogere Krijg11c1'ool; 
2°. te· bepalen , dat dit reglement in werking 

treedt op 1 November 1891. 
De Minister van Oorlog ia bel~t met de uit• 

voering van dit besluit, hetwelk met het daarbij 
behoorende reglement, in het Staau/Jlad zal wor
den geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State zal worden medegedeeld. 

Het Loo, den 14den September 1891. 
(f/1t. ) EMMA. 

De Miniater """ Oorlog, (!Jet.) Sl!Yl'l!'A.KDT. 

(Uitgeg. 21 &pt. 1891.)· 

Behoort bij àet Koninklijk besluit van H, Sep• 
tember 1891 (8'aat1/Jlad n°. 170). 

REGLEMENT VOOR DE HOOGERE 
KRIJGSSCHOOL, Aoudende /Je-palingen 
tot uitvoering van art. 48 der wet van 
21 Julï 1890 (Staatsblad n°. 126), tot 
r,geli,sg van Aet Militair Onderwij1 /Jij 
de LandmacAt, voor zoO"l/er daarbij de 
opleiding voor den offecieruang en de 
l,ooger, 1111N11ittg van den o.f!icier zijn 
betrokken. 

EERSTE HOOFDSTUL 

INWENDIGE REGELING: 

S 1. .J.l~=- /J6palittgen. 

Art. 1. De toelatingsexamens tot de Hoogere 
Krijgsschool worden jaarlijks afgenomen: 

a. in Ned,rlanà,: te'• Gt-avmAage, in de maand 
Apn1; 

/J. in Netl-erlantkcll-Indië : te Baearna, op een 
door den Gouverneur-Generaal in dier v-oege vast 
te stellen tijdstip, dat de officieren die tot ge
noemde inrichting worden toegelaten, v66r den 
aanvang van het studiejaar, in Ned,rlanà, aan
wezig konnen zijn. 

Aan de onder IJ bedoelde examens kannen ook 
tijdelijk in Nedlrland verblijf bondende officieren 
van het Nederlandsch-Indische leger deelnemen, 
mits zij voldoen aan de daarvoor door den ¾inister 
van Oorlog, na overleg met den Minister van 
Koloniën, vastgestelde voorwaarden. 

2. Voor de tot de Hoogere Krijgsschool toe • 
gelaten officieren die, overeenkomstig het bepaalde 
bij art, 3 onder a der wet, worden gevormd in 
algemeen krijgskundige richting, voor de hoogere 
troepenleiding eo voor den dienst van den lnne
raleo staf, vangt het studiejaar aan op l November. 

Aan deze officieren wordt, in elk stndiejaar, 
onderwijs gegeven van 1 November tot en met 
30 April d. a.v., terwijl het tijdperk van 1 Mei 

· tot en met 30 September d. a. v. voor hen, mede 
in elk studiejaar, bestemd is voor detacheeringen, 
als bedoeld bij het tweede lid van art. 41 der 
wet en voor in het belang van hnnne practische 
vorming te verrichten dienst• en oefeningsreizen. 

3. Voor de tot de Hoogere Krijgsschool toege
laten officieren die, overeenkomstig het bepaalde 
bij art. a onder /J der wet, worden gevormd voor 
den intendance-dienst, vangt het stodiejaar aan 
op I September. 

In het eerste stndiejaar wordt aan deze officieren 
onderwijs gegeven van l September tot en met 
30 Jnni d. a. v. 

In het tweede studiejaar wordt bon onderwijs 
gegeven van l September tot en met 31 Janoari 
d. a.v., en het tijdperk van 1 Maart tot en met 
30 J nni d. a. v. bestemd voor detacheeringen , 
dienst- en oefening11reizen, als bedoeld bij het 
tweede lid van art. 2. 

In het derde stndiejaar is het tijdperk van 
l September tot en met 31 October voor hen 
bestemd voor delacheeringen, dienst• en oefenings
reizen; in dat van l November tot en met 30 Jnni 
d. a. v. wordt hnn onderwijs gegeven, tenrijl dat 
van l J nli tot en met 31 A ugostua d. a. v. wederom 
bestemd is voor detacbeeringen, dienst- en oefe
ningsreizen. 

4. Gedurende de tijdperken bestemd voor het 
onderwijs aan de Hoogere Krijgsschool wordt aan 

12• 
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de bij art. 2 en bij art. 3 bedoelde ollicienm mede ' 
onderricht gegeven in het paardrijden en kunnen 
door hen ook andere practische oefeningen wor
den gehouden. 

Het gedeelte van elk studiejaar , waarin hun 
geen. onderwijs wordt gegeven en dat voor hen 
niet bestemd ia voor detacheeringen , dieoat- en 
oefeningareizen , wordt , bebonden• het bepaalde 
bij art. 211 onder ,J van dit reglement, door hen 
aangewend tot het uitwerken van schriftelijken 
arbeid of van andere opdrachten. 

5. Bijaldien het noodig wordt geacht dat de 
officieren die de studiën aan de Hoogere Krijgs
school hebben voltooid, voor het bij het tweede 
lid van art. 4,l der wet omschreven doel worden 
gedetacheerd, worden daaromtrent voorschriften 
gegeven, voor zooveel het leger hier te lande 
betreft, door den Minister van Oorlog, en voor 
zooveel het leger in N ederlandsch-Indië aangaat, 
door den Minister van Kolonièn. 

6. De Minister van Oorlog ia bevoegd ver
gunning te verleenen tot het bijwonen van het 
onderwijs aan de Hoogere Krijgaschool, iu ten 
hoogste vier vakken, aan: 

a. officieren van het N ederlandsche leger; 
6. tijdelijk in Nedertanrl vertoevende officieren 

van het Nederlandsch-Indische leger, mits zij 
voldoen aan de daarvoor, door genoemden Mi
nister, na overleg met den Minister van Koloniën, 
vastgestelde voorwaarden. 

§ 2. ff' erUring en 61!11011gtll,eid, ..an dm Directeur. 

7. De directeur der Hoogere Krijgsschool wordt 
bij Koninklijk beslnit als zoodanig benoemd en 
ontslagen. 

8. Hij ataa\ onmiddellijk onder de bevelen van 
den inspecteur van het Militair Onderwijs, aan 
wien hij voor de behoorlijke vervnlling van zijnen 
werkkring verantwoordelijk is. 

Hij zendt aan genoemden inspecteur alle van 
hem uitgaande voorstellen, aanvragen, rapporten.; 
verzoeken en voordrachten - ook die waarom
trent de beslisaing niet tot diens bevoegdheid 
behoort - zoomede de door den Minister van 
Oorlog aan te wijzen periodieke stukken. 

Van belangrijke buitengewone voorvallen bij de 
Hoogere Krijgsschool brengt hij onverwijld rapport 
uit aan den inspecteur. 

9. Hij oefent het gezag uit van korps-coni• 
mandant over het aan ile inrichting verbonden 
militair personeel, voor zooveel het niet recht-

eeb onder de bevelen van eene andere mili
taire autoriteit is gesteld, met dien verstande 
eYenwel, dat hij, wat het personeel beneden den 
rang van officier betreft, niet bevoegd ia daaraan 
een' graad of hoogere graden toe te kennen , 
dan wel de straf van degradatie op te leggeo. 
. 10. Hij regelt het onderwijs in overeenstem

ming met het vaatgvstelde leerplan. 
Hij zorgt voor den goeden gang van dat onder

wijs en bakent, in verband daarmede, na de 
betrokken leeraren te hebben gehoord, de grenzen 
af van in elkander grijpende studievakken. 

Hij stelt jaarlijks v6ór den aanvang van het 
atndiejaar, in overleg met de betrokken leeraren, 
het tableau van werkzaamheden samen, en onder
werpt dit aan de goedkeoring van den inspecteur 
van het Militair Onderwijs. 

Hij overtuigt zich, of de ollioieren en de bnrger
leeraren zich naar behooren van hunne verplich
tingen kwijten. 

Hij kan, na het advies fan den betrokken 
leeraar te hebben ingewonnen , vrijstelling ver
leenen van 1\et bij wonen der lessen in eenig 
studievak of in eenig onderdeel daarvan, indien 
gebleken is, dat de betrokken leerling van dat 
vak of van dat onderdeel voldoende kennis bezit. 

Hij voorziet, in verband met de beschikbaar 
gestelde gelden, in de aanschaffing der benoodigde 
holpmiddelen voor het onderwijs. 

11. Hij is belast met ~ administratie van de 
Hoogere Krijgaschool. 

Hij waakt voor den goeden staat van het ge• 
bouw en van het materieel. 

Hij doet voor het onderhoud daarvan , in den 
regel bij de indiening der jaarlijksche begrooting , 
aan den inspecteur van het Militair Onderwijs 
de noodige voorstellen. 

12. Hij kan zich in zijn persoonlijk belang 
gedurende vier dagen van zijne standplaats ver
wijderen, mits binnenslands blijvende ; van zijne 
afwezigheid geeft hij vooraf kennis aan den in
spectenr van het Militair Onderwijs. 

Voor langer binnenlandsch verlof behoeft hij de 
vergnnning van den inspectenr. 

Bij ziekte of afwezigheid van den directenr 
wordt, in afwachting dat in zijnen dienst zal 
zijn voorzien , het bestuur van de Hoogere Krijgs• 
school waargenomen en de dienstcorrespondentie 
•op la,t." gevoerd door den hoogst en oudst in 
ran11t zijnde van ile aan die inrichting verbonden 
ollicieren-leeraren. 
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S S: Pera01teel aan de Hoogere Krijgaacliool te 
~erbinden of daarbij in te deelen. 

13. Ue bij dit reglement gevoegde tabel wijst aan : 
1 °. de samenstelling van het aan de Hoogere 

Krijgsschool verbonden onderwijzend personeel ; 
2•. de in acht te nemen regelen bij de vast

stelling van: 
a. de toelagen voor den directeur en de ofli

cieren-leeraren van het leger hier te lande; 
/,, de traktementen en toelagen voor de officieren• 

leeraren van het N ederlandach-Indische leger; 
c. het aan den vasten burger-leeraar toe te 

kennen traktement zoomede de aan de burger
leeraren , niet behoorende tot het vaste personeel, 
te verleenen geldelijke vergoedingen; 

8°. liet aantal dienstpaarden, hetwelk de diree
tenr en de bij pnnt 2°. van dit artikel vermelde 
officieren gerechtigd zijn te houden ; 

4'>. de samenstelling van het bij de Hoogere 
Krijgsschool in te deelen militair penoneel be
neden den rang van officier, benevens de in acht 
te nemen regelen bij de aan dat personeel toe te 
kennen soldijverhoogingen. 

14. Alle leeraren · aan de Hoogere Krijgsschool 
verbonden, kunnen belast worden met het geven 
van onderwijs in het vak of in de vakken waar
voor zij zijn aangewezen , zoowel aan leerlingen 
die de krijgskundige studiën volgen, als aan hen 
die aan de studiën voor den intendance-tl.ienst 
deelnemen. 

S 4. Leerlingen. 

15. De leerlingen die in het belang van hunne 
practieche vorming, of voor het volgen van bij
zondere stndiën, met het voor hen vastgestelde 
leerplan verband houdende, buiten 'a Grm,mltage 
worden gedetacheerd, ontvangen voor den ge
heelen door dier detacheering een bijslag op liet 
traktement, waarvan het bedrag bij Koninklijk 
besluit wordt vastgesteld. 

16. Aan · de officiereo van het N ederlandsch
Indische leger, zoo mede aan die van het Neder
landache leger, welke niet tot het houden van 
een dienstpaard of van twee dienstpaarden ge
rechtigd zijn, wordt, wanneer zij als leerling van 
de Hoogere Krijgsschool gedetacheerd zijn bij een 
bereden wapen, een rijkspaard, zoomede een oft!
ciera harnachement ten gebruike verstrekt. 

17. De tot de Hoogere Krijgsschool toegelaten 
officieren van het leger hier te lande ontvangen, 
ter vergoeding voor de kosten van aanschaffing 

van boekwerken als anderszins boven en behalve 
de toefllgen, die zij uit anderen hoofde mochten 
genieten - jaarlijks, als bijslag op het hnn toe
komend traktement over de maand Jammri, - eene 
toelage, waarvan het bedrag bij Koninklijk be
sluit wordt vastge.teld. 

Bovendien ontvangen zij , voor zoover zij niet 
gerechtigd zijn tot het honden van een dienst
paard of van twee dienstpaarden, gedurende den 
tijd hanner detacheering bij een bereden wapen , 
eene bij Koninklijk besluit vaat te stellen toelaga. 

18. De tot de Hoogere Krijgsschool toegB!aten 
officieren van het leger in Nederlanthclt-llldië 
worden gevoerd à la snite van het Koloniaal
Werfdepot. 

Zij dragen de uniform voor dat leger vast
gesteld. 

Han jaarlijksch traktement wordt ·bij K<iiink
lijk besluit geregeld. 

Dit traktement wordt genoten : door de om.
eieren, die het toelatingsexamen in Nederlanthck

Indië aflegden, van en met den dag na dien 
hunner aankomst in Nederland, tot en met den 
dag v6ór hunnen terugkeer naar Nederlanthcll
Indië; 

door de officieren, die het toelatingsexamen in 
Nederland aflegden, van en met den dag waarop 
hunne detacheering bij de Hoogere Krijgsschool 
in werking treedt, tot en met den dag v66r 
hunnen terugkeer naar Nederlandaclt-lnàië. 

19. Ue officieren die het toelatingsexamen in 
Nederla1ffkclt-Indië hebben afgelegd, genieten het 
Indisch acti viteitstraktement tot en met dag hun
ner aankomst in Nederlaad. 

Bij terugkeer naar Indi8, zoowel voor deze 
officieren, als voor hen die het toelatingsexamen 
in Nederland aftegden, gaat dat traktement weder 
in met den dag van vertrek. 

20. Aan de officieren van het leger in Neder

la""8cll- lndië, die, na aldaar het desbetreffend 
examen te hebben afgelegd, tot de Hoogere Krijgs
school zijn toegelaten, wordt na hunne aankomst 
hier te lande, eene gratificatie voor nitrnsting 
uitbetaald, waarvan het bedrag bij Koninklijk 
beslnit wordt bepaald. 

Zij die tot de Hoogere Krijgsschool wordllll' toe
gelaten, na in 'f ederland het examen te hebben 
afgelegd, ontv~gen insgelijks eene gratificatie voor 
nitrasting, waarvan het bedrag mede bij Koninklijk 
besluit wordt vastgesteld, en bovendien voor zoo
veel zij buiten 's Gravt!#ltage, mits in Nederland 

gevestigd zijn, vergoeding wegens verhuiskosten, 
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op den Yoet als de oflicieren van het leger hier 
te lande. 

21. De officieren van het leger in Neder/,a,ul,,cA
Inàië genieten over de dagen , waarop zij nis 
leerling van de Hoogere Krijgsschool te Delft 
onderricht ontvangen, vergoeding van reiskosten, 
heen en teroit, overeenkomstig de ter zake geldende 
regelen; doch geen verblijfkosten. 

Het bepaalile bij het tweede Jid van art. 17 
is op hen toepasselijk. 

22. De tot de Hoogere Krijgsschool toegelaten 
officieren van het leger hier te lande kunnen door 
den Minister van Oorloit, die van het Nederlandsch
lndische leger door genoemden Minister, na ge
houden overleg met den Minister van Koloniën, 
van hunne detacheeri~g bij die inrichting worden 

ontheven, wegena gebrek aan ijver of wegens 
onvoldoenden aanleg om met vrucht de studiën 

te kunnen volgen; dan wel wegens hunne gedra
gin1en of om redenen van lichamelijken aard. 

De onthefling kan op gelijke wijze geschieden, 

naar aanleiding van een met redenen omkleed 
verzoek van den betrokken oflicier zelven. 

De ingevolge dit artikel van hnnne detacheering 
bij de Hoogere Krijgsschool ontheven officieren 

van het Nederlandsch-Indische leger worden, in 

afwachting van de te hunnen aanzien door den 

Minister van Koloniën nader .te nemen beschik
kingen, dadelijk, ook wat de regeling hunner 

inkomsten betreft, gebracht in de positie van 

officieren-verlofgangers der eerste klasse. 

23. Een leerling mag niet langer dan één jaar 
in eenig studiejaar vertoeven, tenzij wegens lang
durige ongeateldheid ter beoordeeling van den Mi

nister van Oorlog, voor zooveel noodi11: na gehou

den overlep: met den Minister van Koloniën. 

§ 6. Hulpmiddelen fJij liet Olldmoij1. 

24. De boeken , kaarten, plans, enz., in de 

bibliotheek der Hooirere Krijgaschool aanwezig, 

kunnen door de leeraren en d11 leerlingen worden 

geraadpleegd, met inachtneming van de bepalin
gen, daaromtrent te stellen in het , Voorschrift 

op den inwendigen dienst", bedoeld bij art. 27 

van dit reglement. 

Overigens worden de bij het onderwijs benoo• 

digde boeken en andere hnlpmiddelen door hen 

voor eigen rekeoing aangeschaft. 

§ 6. Yerloun. 

25. Binnenlandsch verlof kan worden verleend: 

a. aan Jeeraren en leerlingen : op Zon- en al-

gemeen erkende Christelijke feestdagen; aan hen 

die den Israëlitischen godsdienst belijden, ook op 
de voor dien godsdienst geldende feeatdagen; 

6. aan officieren• en vaste burgerleeraren: op 
dagen en in tijd vakken, waarin zij geen onderwijs 

hebben te geven ; 
c. aan burgerleeraren, niet behoorende tot het 

vaste penoneel gedurende de vacantiën aan de 
inrichtingen van ondeMl'ijs, waarbij zij overigen• 
werkzaam mochten zijn ; 

ll. aan leerlingen: gedurende de tijdperken die, 
ingevolge het bepaalde bij art. 2 en bij art. a , 
niet bestemd zijn voor het geven van onderwijs 
of voor detacheeringen , dienst- of oefeoingsreizen ; 

e. aan het vaste personeel beneden den rang 
van offlci,-r : tusscheu 1 Juli en Sl Angostoa d.a.v. 

Overigens mag alleen in dringende gevallen ver

lof worden verleend. 

§ 7. .J.dminûtratie. 

26. Nopens de administratie van de Hoogere 

Krijgst1ehool worden door den Miniater van Oorlog 

z~veel noodig in overleg met den Minister van 

Koloniëo , de vereischte bepalingen· vastgesteld. 

i 8. Inwendige dietut. 

27. De inwendip;e dienst bij de Hoogere Krijgs• 
school wordt geregeld bij een afzonderlijk voor• 
schrift, hetwelk aan de goedkeuring van den Mi• 

nister van Oorlog wordt onderworpen. 

T W E E D E HO O F D S •r U K. 

TOELATlNGSKXAKEN. 

1. IJ' ije, i,an 1amffl8telting der commiuiim. 

28. De toelatingsexamens tot de Hoogere Krijg•• 
school hebben in Nederland plaats ten overstaan 

van twee commisaiën; en wel: een voor de adspi• 

ranten, die de krij!IBkondige studiën, de andere 

voor hen, die de studiën voor den intendance• 
dienst wenachen te volgen. 

Elk dezer commissiën moet ten minste vier 

leden tellen, den voorzitter daaronder begrepen. 

Beide commissiën worden door den Minister 
van Oorlog benoemd. 

De inspecteur van het Militair Onderwijs is 

Jid en voon:itter; de adjudant van dien inspecte11r 

is, in den regel, secretaris van beide commiasiën. 

De directeur van de Hoogere Krijgsschool en 

één of meer der officieren- en der borgerleomren 

nemen zitting in die commissiën. 
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Eenzelfde persoon kan lid zij u van beide 
commissiën. 

29. De toelatingsei:amens tot de Hoogere Krijgs
school worden ook in Nederlandsck-l,lllië afge
nomen door twee commissiën, op den voet als bij 
het eerste Jid van art. 28 ia bepaald. 

Beide commissiën worden door den commlllldant 
van het leger aldaar. benoemd. • 

De chef van den Generalen Staf, of, bij ver
hindering van dezen, een hoofdofficier van dien 
staf, ia aldaar voorzitter van beide commissiën. 

Het laatste lid van art. 28 ia ook voor deze 
commiBBiën toepasselijk. 

§ 2. Programma',. 

A. Krijg,'fmttdige ,tudüm. 

30. Het programma van het toelatingsexamen 
voor de krijgskundige atndiën aan de Hoogere 
Krijg88Chool omvat: 

1°. Tactiek. 
Theoretische kennis van de hoofdbegrippen der 

elementaire tactiek, den velddienst, de gevecht.
leer en den kleiuen oorlog. 

Eenige vaardigheid in het oploaeen van eenvou
dige tactische vraagstukken op de kaart. 

2°. Wapenleer. 
Verklaring, met behulp van modelleu, teeke

ningen of van de voorwerpen zelven, van de -#nor
en blanke wapenen en van het geschut, zoomede 
van de daarbij behoorende munitiën, in gebrnik 
bij het leger hier te lande of bij dat in Neder
landsch-Indië, al naarmate de adspirant behoort 
tot eent• of tot laatstgenoemd leger. 

30, Versterkingskunst. 
a. Veldversterkingskunst: 

de onderdeelen van vluchtige werken en van 
veldwerken in hOO!I( en in laag terrein, soomede 
van veldwerken met inrichtingeu van tijdelijken 
aard; de wijze van opwerpen en voltooien, zoo
mede de maatregelen voor de verdetliging van en 
den aanval op d~ werken; beletselen en hinder
ni11Ben ; het maken en verbeteren van gemeenschap&• 
middelen, zoomede algemeeoe begrippen omtrent 
vernielingen en opruimingen. 

IJ. Duurzame versterkingskunst: 
algemeene begrippen omtrent het doel en de 

inrichting van de verschillende onderdeelen van 
bestaande vestingen en forten. 

Toepassing van de leer der projectiën op het 
in teekening brengen van versterkingen. 

4,o. Geodesie. 

Kennis van de inrichting en het gebruik van 
hoekmeetinstrumenten, zoomede van een water
pasinstrument naar keuze van den adspirant. 

Oplossing van eenvoudige vraagstukken op het 
gebied der bolvormige driehoeksmeting. 

Toepassing van de vlakke driehoeksmeting op 
vraagstukken uit de werkdadige meetkunst. 

5°. Lezen van kaarten en van graphi.sche voor
stellingen. 

6°. Talen. 
Kennis van de Nederlandsche taalregels en het 

bezit van een goetlen , beknopten stijl. 
Het vlot, met beschaafde uitspraak, lezen en 

zonder te veel moeite voor de vuist in het Neder
landsch vertalen van Fransch, Duitsch en Engelsch 
proza, ook op het gebied van krijgsgeschiedenis 
en tactiek. 

Het maken van eenvoudige opstellen , met be
hulp van woordenboeken in de genoemde talen, 
over eenig gegeven onderwerp. 

Tot aanbeveling strekt, dat de adspirant zich 
in een of meer dezer talen gemakkelijk kan nit
drnkken , en voor zooveel de officieren van het 
Nederlandsch-Indiache leger_ betreft, kennis van 
de Maleische spraakkunst. 

B. Studiën voor dm int1111dance-dïe,.,t. 

31 . Het programma van het toelatingsexamen 
voor de studiën voor den intendance-dienst aan 
de Hoogere Krijgsschool omvat: 

l•. Natuurkunde. 
Algemeene eip;enschappen der lichamen en krach• 

ten ; werking der zwaartekracht; dynamometers ; 
evenwicht van zware Jicbamen en vochten; dicht• 
heid en soortgelijk gewicht ; waterpers, hydrosta
tische weging ; areometers; luchtdrukwet van 
Mariotte; manometers; lucht- en pers11ompen, 
duikerklok, pompt:n, brandspuiten ; hevels; baro

meters. 
Mededeeling en voortplanting van warmte; nit• 

zetting; thermometers; soortgelijke en gebonden 
warmte; eigBDschappen van dampen; hygrometers ; 
toepassing van het gebrnü: van waterdamp op 

atoom werktuigen. 
2°. Aardrijkskunde. 
a. Voor officieren van het N ederlandsche leger : 
de natuur- en· de staatkundige aardrijkskunde 

van Nederland; zoomede in hoofdtrekken die van 
Bel,gü, l'ra11llriji en Duit,ckland. 

l,. Voor officieren van het Nederlandsch-Indische 
leger: 

de natunr- en de staatkundige aardrijkskunde 
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van Nederlandlck-Indië, zoomede van de Rijken 

en Koloniën in Yoor-· en Àckter-Indië, tltm 

Ittduclum .4rckipel en ÀU8tralië. 
80. Talen. 
Ale voor de toelating tot de krijgsknndige 

atndiën. 
4°. Militaire administratie. 
Grondige kennis van de compagnies-administratie. 

§ 8. Regelnt r,olgen, welke de ezamen, worden 
afgffl01/lm. 

A. .J.lgemee,se bepali,,gen. 

32. lle examens worden hier te lande en in 
Nederlandsck-Indië volgens dezelfde regelen af. 
genomen. 

33. De adspiranten leggen zoowel schriftelijk 

ale mondeling proeven van bekwaamheid af, t.e 
weten: 

a. Schriftelijk , - alhoewel mondeling te vragen 

toelicht ing niet ia buitengesloten - in de ver• 

aterkingaknnat , en de toep888Ïng van de vlakke 
driehoeksmeting op vraagstukken nit de werk

dadige meetkunst; 
b. mondeling in: 
de wapenleer; 
de kennis en de inrigting van meet- en water

pûinstrumenten ; 
het lezen van kaarten en van graphische voor

stellingen , en 
de aardrijkskunde; 
c. schriftelijk en mondeling in de overige bij 

art. 80 en 31 genoemde vakken. 
34. Elke e:i:amen-commiaaie verdeelt zich, voor 

het afnemen van het examen, in aub-commiasiën 
voor de onderscheidene vakken. 

B. Wijze 11an beoordeeling der adlpiranten en 
be1lian11f1 omtrimt tltm uitalag van ket 

ezamers. 

35. De beoordeeling van de adspiranten ge• 
schiedt door middel van de cijfers 10-1, welke 
daarbij de beteekenie hebben, hieronder naast 
elk dier cijfers aangeduid. 

10 nitmuntend : 6 even voldoende; 
9 zeer goed; 
8 goed ; 
7 ruim voldoende; 
6 voldoende; 

36. De leden van de 

4, •onvoldoende; 
ll gering ; 
2 slecht; 
1 zeer slecht. 

bij art. 84, vermelde 
en b-commiaaiën beoordeelen ieder voor zich, welk 

cijfer den adspirant voor elk door hem, achrifte• 

lijk of mondeling gegeven antwoord, naar billijk; 

heid toekomt. 
Daarna wordt door die leden in onderling over

leg bepaald, welk cijfer aan den adspirant voor 

elk antwoord wordt toegekend. Oordeelen zij 
daaromtrent niet eenstemmig, dan wordt het ge

ll!iddelde van de door elk hunner toegekende 

cijfers aan den adspirant toegewezen. 
Bij het schriftelijk gedeelte van het examen 

hebben ook de overige leden der commissie het 

recht, de antwoorden te beoordeelen , onder voor
behoud dat, wanneer zij van dat reoht gebruik 

maken , zulks geschiede ten opzichte van de door 
alk adspiranten op eenzelfde vraag, of op dezelfde 
vragen gegeven antwoorden. 

37, Van de beoordeelingscijfera; die, overeen• 

komatig het bepaalde bij art. ll6 voor de onder

scheidene antwoorden in eenig vak zijn toegekend, 
wordt het gemidaelde tot in één decimaal nauw-

keurig bepaald. . 
Dit gemiddelde wordt met ·10 vermenigvuldigd; 

het daarbij gevonden geheele getal ia het eind• 
cijfer voor dat vak. 

38. De door de commissie te nemen bealiaaing 

nopens de vraag of een adspirant al dan · niet tot 
de Hoogere Krijgsschool kan worden toegelaten , 

behoeft evenwel niet oitalnitend te zijn gegroi:;d 
op ae door dien adspirant verkregen eindcijfers, 
hij art. 37 bedoeld. De examen-commissie ia he• 

voegd ook adspiranten tot toelating op de Hoogere 

Krijgsschool voor te dragen, die niet in alle 
vakken aan de eiechen van het examen hebben 
voldaan, mits de commisaie de 01•ertniging hebbe 
verkregen, dat de kennis van die adspiranten 
over het geheel genomen, voldoende is; dat 7.ij 
voorts een gezond oordeel bezitten, vlug van op• 
vatting zijn en zich eene goede wijze van werken 

hebben eigen gemaakt. 
Verder hondt de commissie bij haar oordeel 

ook rekening met het kan.kter, het gedrag , de 
militaire vormen ale anderszins, van den adapi
rnt, omtrent welke pnnten door haar bij de be
trokken militaire antoriteiten inlichtingen worden 
ingewonnen. 

C. Ra11{/1ckil,l&i11f1 der vour de toelati11{/ geslaagde 
aàlpira11ten. Opmal:en oan dm uitalag. 

· 39. Rangschikking heeft altijd plaats ten aan
zien van officieren van hei Nederlandsch-Indische 

leger, die krachtens het bepaaldé bij het tweede 
lid van art. 1 , hier te lande àan het examen 
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voor de Hoogere KrijgssFhool hebben deelgenomen 

en dat examen met voldoenden uitslag hebben 

afgelegd. 
Voor de overigi, voor de toelating 3eslaagde 

adspiranten, zoowel van het leger hier te lande 
als van dat in Nederlan&ch-lndië, geschiedt 1ij 
alleen dàn, wanneer het aantal der adspiranten 
dat der opengestelde plaatsen overtreft. 

De rangschikking is niet alleen arhankelijk van 

het totaal aantal ponten, hetwelk door optelling 
van de in de verschillende vakken behaalde eind
cijfers, bij art. 37 bedoeld, wordt verkregen, 
maar daarbij zullen ook gegevens, als bedoeld m 
het laatste Jid van art · 38 in aanmerking moeten 
genomen worden. 

Bij gelijke aanspraken heeft voorts de officier, 
die, in een vorig jaar voor toelating tot de Hoogere 
Krijgsrnhool in aanmerking kwam, doch destijds, 
in verband met het aantal opengestelde plaatsen, 
niet kon worden toegelaten, den voorrang boven 
den officier die het toelatingsexamen voor de eerste 

maal afl.egt. 
40. Voor zoover, in verband met den uitslag 

van het examen, de voor eenig wapen opengestelde 
plaatsen voor toelating tot de krijgskundige studiën · 
niet or niet· geheel zonden worden aangevuld, 
knnnen deze plaatsen worden toegewezen aan ad
spiranten van de overige wapens die , hoezeer zij 
voor de toelating in aanmerking komen, wegens 

gebrek aan plaatsen voor hun wapen niet zouden 

kunnen worden t9egelaten. 
41. De officieren van het Nederlandsch-Iodische 

leger, die in Nederland aan het e.xamen hebben 

voldaan, komen - evenwel in verband met het 
door hen verkregen nummer bij de overeenkomstig 

het eerste . lid van art. 39 toegepaste rangschik
king - voor toelating tot de Hoogere Krijgsschool 
eerst dan in aanmerking, indien, tengevolge van 
den nitsleg van de in Nederlandscn-lnd~ gebon
den examens, één of meer der voor dit leger 
opengestelde plaatsen, respectievelijk voor toelating 
tot de krijgskundige stndiën of tot de stndiën 
voor den intendance-dienst, onvervnld is of zijn 

gebleven. 
42. Indien, in verband met het aantal open• 

gestelde plaatsen, het aantal adspiranten en de 

bij het examen verkregen nitkomsten, niet on
vermijdelijk openbaarheid moet worden ge5!even 
aan het feit of een adspirant daarbij al dan niet 
geslaagd ia, m<>t't dat feit geheim blij veo. 

Aan den adspirant, die niet wordt toegelaten, 
moet evenwel persoonlijk en io elk geval worden 

1891. 

medegedeeld, of en in hoever luj aan de eischen 

van het examen heeft voldaan. 

43. Omtrent den uitslap; van de in Nederland 

en in Neàerlandscn-Inilië gehonde11 examens wordt 
door de voorzitters der betrokken examen-commia
aiën rapport ui,11ebracht, respectievelijk aan den 
Minister van Oorlog en aan den commandant van 
het leger in Neàerlanrkcn-Indië. Bijzonderheden 
aaniiaande dien uitslag behoeven daarbij niet te 
worden vermeld. 

DERDE HOOFDSTUK. 

PII.ACTISCHE VORMING EN DAARlllBDK VERBAND 

HOUDEND!o: DKTACHEEIUNGKN. 

f 1. Officieren die de krijga'/mndige atuàiê,t 11olgen. 

44. De officieren die de krijgskundige studiën 
volgen, worden in het eerste en in het tweede 
stndiejaar gedetacheerd : 

a. die van het N ederlandsche leger bij een 
korpa van een ander wapen dan waartoe zij be

hooren of bij den commandant eener verdedigings
linie of stelling; 

b. die van het Nederlaudsch-Indische leger bij 
een der regimenten cavalerie of veld-artillerie; 

met dien verstande, dat de onder a en b ver
melde detacheeringen niet in de beide jaren bij 
een zelfde wapen of bij een linie- of stelliug
commaoàant plaats hebben. 

De officieren, die in voorschreven ziu bij een 
der korpsen van het leger gedetacheerd zijn, nemen 
eventueel deel aan de oefeningen op groote schaal 

van het wapen, waarbij zij tijdelijk geplaatst zijn; 
desgevorderd worden zij daartoe, voor den danr 
dier oefeningen, bij een ander korps ingedeeld. 

Na afloop van het theoretisch onderwijs in het 

derde studiejaar, wonen alle meerbe<loelde officiere u 
oefeningen bij van het korpa Pontonniers, het 
korps Torpedisten en het korps Genietroepen, 
1oomede in de legerplaats bij OlàelJroek. 

Voorts worden door hen: 

a. vestingwerken, artillerie- en zoo mogelijk 
ook maritieme inrichtingen en oorlogsschepen be
zichtigd; 

6. practioche oefeningen gehonden op het gebied 

vao de tactiek en den stafdienst. 
45. Telkens binnen 14, dagen na aftoop van de 

detacheeringen, vermeld bij artikel 4,4,, dient elk 
van de daarbij bedoelde officieren , nopens hetgeen 
door hem in dien tijd ia verricht en hem daarbij 
opmerkenswaardig ia voorgekomen, eeo verslag in 

·1s 
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aan den officier, . onder wiens onmiddellijke be
velen hiJ was gesteld. 

Dit veralag , voorzien van de beschouwingen, 
waartoe het c. q. laatstgenoemden officier aan
leiding heeft gegeven, wordt, eventueel langs den 

hiërarchiek en weg, gezonden aan den korpscom

mandant. 
De linie- of stelling-commandant, onder wiens 

bevelen een zoodanig officier werkzaam is 'geweest, 

of wel de korps-commandant zendt het hem toe
gezonden verala11:, voorzien van zijne beschouwingen 

daaromtrent, en vergezeld van een door hem opge• 
maakt bcoordeelend rapport omtrent den bewerker 

daarvan - c. q. door tnsschenkomst van den 
inspecteur van het wapen, waarbij de Ycrslag

gever was gedetacheerd - aan den inspeeteo r 
van het Militair Onderwijs. 

§ 2. Officieren die iÜ ,tuàiiitt r;oor den 
intendancedi.enlt tJo'/gett. 

46. De officieren, die de studiën vOllr del! 

intendance-dienst volgen , worden in het tweede 

studiejaar van 1 Maart tot en met 80 Juni 
d. a. v., zoomede in het derde studiejaar van 
I· September tot en met 81 October d. a. v., voor 

het volgen van bij:rondere studiën, met het onder

wijs verband houdende , gedetacheerd bij de Rijks

landbonwschool te Wageningen. 
De regeling van dat onder~ijs wordt door de 

Ministers van Oorlo11: en van Koloniën , in over-

leg met den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
vastgesteld. 

In het derde · studiejaar worden, in de eerite 
helft der maand Jnli, door deze officieren eenige 
vestingwerken , inrichtingen voor verpleging, voor 

keuring van grondstoffen en waren, alsmede maga-
1ijnen en fabrieken bezocht. 

47. De officieren van het Nederlandsch- Indische 
leger, die de studiën voor den intendance-dienst 

volgen, worden in het derde stndiejaar van 16 J nli 

tot en met 31 Angnatos gedetacheerd bij het 

Rijke Centraal Magazijn van militaire kleeding , 

nitrusting, enz. te Amsterdam, met het doel 

eenige praetische geschiktheid te verkrijgen in het 
keuren van grondstoffen en van verschillende arti

kelen van militaire kleeding en uitrusting: 

Deze detacheering kan door den Minister van 

Oorlog na geho111len overleg met den Minister van 

Koloniën, met ten hoogste dri8 maanden worden 
verlengd. (1) 

Mij bekend, 
ne Mi,ailter oa,a Oorlog, ('get.) SEYPPARDT. 

(1) Ter uitvoering van dit reglement zijn voor
schriften vastgesteld bij beslniten van de Ministers 
van Oorlog en van Koloniën van 9 October 1891, 
11° afdeeling, Generale Staf n•. 1 en 13 Octo
ber 18111, litt. C n•. 20, voorts ter uitvoering 
van art . . 46, hij besluiten van 1 October 1891, 
II• afdeeling, Generale Staf n•. 46 en 6 Octo
ber 1891 , litt. C n•. 88. (R. M.) 
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Behoort bij het REjff,1!111,NT VOOR DE HOOGERE KRIJGS

SCHOOL, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 14 Sep
tember 1891 (StaatablAd n°. 170). 

TABEL, aanduidende de aamenatelling van ket aan de Hoogere Krijgaachool te 
verbinden peraoneel , zoomede de regelen voor de vaststelling der traktementen, 
toelagen en andere vergoedingen en soldijr,erhoogingen van dat personeel. 

P E R'S ONE E L. 

Directeur 
Leeraren in militaire en 

aanverwante vakken. 
Officieren van het leger hier 

te lande 

Officieren van het Neder
landsch-Indische leger. 
Leeraar in paaràrij.den. 

Officieren van het leger hier 
te lande 

Leeraren in vakken op het 
gebied van den Inten
da1tce-àienat. 

Officier van het leger hier 
te lande 

Officier van het N ederlandsch
Ind.ische leger 
Leeraar in de Natuurweten

ackappt!II 

Leeraar in de Staataweten
ackappen 

Leeraren in de Franaclle , 
de Duitaclle en de 
JJJngehclle talen • 

Leeraren in de Maleiaclle 
taal. 

Leeraar in de Jaoaanaclle 
taal. 

Leeraar in het Staata- en 
Àfllminiatraf.ief Rerllt 
van Nederlandacll-Intliii. 

Leeraar in het Mallome
daanacll Recllt 

Schrijver, tevens bil>liothe
caris. 

Ordonnans 

Rangen, graden ,s 
en ~ ., 

betrekkingen. ü5 

Hoofdofficier. ( 1 ) 1 

Kapiteins of 8 
Ritmeesters. ( •) 

Idem. (1 }' 2 

Kapitein of 1 
Ritmeester. 

Kapitein. (1 ) 1 

Idem. ( 1 ) 1 

Vaste borger- 1 
leeraar. (1 ) 

s 
Bnrger-leeraren , 
niet behoorende 2 

tot het vaste 
1 personeel. ( •) 

Sergeant. ( •) 
Soldaat. ( •) 

1 

1 

1 
1 

B ij z o n d e r e b e p a 1 i n g e n. 

a. De toelage van den directenr en die van de 
officieren-leeraren, behoorendé tot bet leger 
hier te lande, worden, evenals de traktement4:D 
en toelagen van de officieren-leeraren behoo
rende tot het Nederlandsch-_Indiscbe leger, 
het traktement van den vasten hurger-leeraar 
en de soldij-verhoogingen van het militair 
personeel beneden den rang van officier, bij 
Koninklijk besluit geregeld. 

b. De geldelijke vergoeding, per jaar toe te 
kennen aan de burger-leeraren , niet be
hoorende tot het vaste personeel, wordt, 
voor ieder hunner, door den Minister van 
Oorlog, zooveel noodig na overleg met den 
Minister van Koloniën , bepaald. 

c. De directeur en de officieren-leeraren, be
hoorende tot het leger hier te lande, zijn 
eventueel gerechtigd tot het houden van het 
aantal dienstpaarden, vastgesteld voor het 
wapen of het dienstvak waartoe zij behooren. 

d. De officieren-leeraren, . beboorende tot het 
Nederlandsch-Indische leger, zijn, met uit
zondering van de kapiteins-intendanten, ieder 
gerechtigd tot het honden van één dienstpaard. 

e. De aantallen oflicieren-leeraren, de aantallen 
bnrger-leeraren onder b bedoeld , alsmede de 
aantallen onderofficieren en manschappen , 
kunnen naar gelang vlrn de behoefte, bij 
Koninklijk besluit worden verminderd of 
uitgebreid. 

(') De directenr wordt in zijnen rang gevoerd 
boven de formatie van het wapen of het 
dienstvak waartoe hij behoort. 

( 1 ) Kunnen bij uitzondering majoor of lnite
nant zijn. 

(") Kan ook zijn bnrger-leeraar, niet behoorende 
tot het vaste personeel. 

(•) Aan deze leeraren kan ook het onderwijs in 
andere niet-militaire vakken, dan de bierge
noemde , worden opgedragen. 

( •) Wordt gedetacheerd bij de Hoogere Krijgs
school , en bij het korps waartoe bij behoort 
boven de formatie gevoerd. 

Mij bekend, 

De Kiniater van Oorlog, (.get.) 8BYPPARDT. 

IS* 
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16 &pfe,n6er 1891. M1sa1vx van den Commia-
88ris der Koningin in de provincie Overijssel, 
aan de burgemeesters der gemeenten in die 
provincie, betreffende uitvoering der wet van 
li Mei 1889 (StaatûJlad n°. 48). 

Ue Minister van Justitie heeft mtj, onder dag
teekening van 28 Juli jl., in overweging gegeven 
om, ten einde aan het bepaalde van art. !i der 
wet van r, Mei 1889 (Staattblad n•. 48) zooveel 
mogelijk eenvormige toepas~ing worde verzekerd, 
op de verzoeken om overwerk in de Sde alinea 
van dat artikel bedoeld, steeds het advies van 
den inspecteur van den arbeid in te winnen. 

Dientengevolge heb ik de eer U te verzoeken 
beu, die in de gelegenheid komen de onderwerpe
lijke aanvragen te doen, in hun belang er opmerk• 
zaam op te maken, dat zij wel zullen doen deze, 
indien mogelijk, altijd tijdig in te ,:enden, en 
opdat al dadelijk eenige mogelijkheid beate, om 
over die aanvragen een oordeel te vellen, rie ik 
:i:e voortaan tevens door Uwe tosscbenkomst, en 
van Uw rapport vergezeld, te gemoet. 

Het boven medegedeelde geldt natuurlijk ook 
voor de verzoeken om verlenging, welke door U 
mochten worden gedaan. Ook de inzending van deze 
:i:al steeds :i:oo tijdig mogelijk dienen te geschieden. 

De Commütarit der K01ti119i,a in de provincÎH 
Overijt,el , 

(gel.) GEEBTSEIU. 

23 September 1891. ARREST van het gerechtshof 
te Leen warden , houdende beslissing dat de 

vraag of een gemeenteraad , zich bewegende 
binnen de grenzen zijner bevoegdheid bij het 
vaststellen _ van bepalingen omtrent de heffing 
vnn plaatselijlle belastingen, voldoende heeft 
gelet op, of wel met joi1theid in acht ge• 
nomen beeft de voorschriften van artt. 142, 
laatste lid der grondwet van 1848 en 237 
gemeentewet, betreft de i1111erlijlce waarde 
eener plaatselijke verordening; dat de rechter, 
zonder uitdrukkelijke opdracht, niet bevoegd 

ie om de innerlijke waarde eener gemeente
verordening te beoordeelen; dat hij zich bij 
gevolg moet onbevoegd verklaren om kennis 
te nemen van eene «mdictio i,ad ebiti , wier 
eenig jnridiek middel de innerlijke waarde 
eener verordening betreft 

Het bof enz., 
0. dal de ingestelde vordering strekt tot terug

betaling eener pretenselijk ouverschuldigd betaalde 
som van / f>99.601 , uitmakende het bedrag van 

à door de eischende maats tappij in hetjur 1888 
betaalde tolgelden , voor hel vee op bare stoom• 
&oh.epen door de sluizen te Harlingen vervoerd, 
,re)ke tolgelden zijn gebeve_n krachtens art. 8 van 
het bij besloit van den raad der gemeente Har
lingen van 11 Juni 1866 vastgeeteld tarief, van 
cl acbut-, tol-, brug- en verlaatsgelden, van de 
-gn,ote en kleine sluizen te Harlingen, j!'Oedgekeurd 
b:lj Kon. besluit van 18 Dec. 1856, n•. 51, en 
'1gekoudigd bij publicatie van burgemeester en 
wethouders van 24 Dee. 1856; 

O. dat die sluizen, gelijk in booger beroep door 
de app. ter verbetering van de meeniog des eersten 
rechters, nader is bewezen, in eigendom, onder
houd en beheer, bebooren aan en gelegen zijn binnen 
het grondj!'ebied en in een openbaar vaarwater van 
de gemeente Harlingen ; 

0. dat die vordering steunt op het eenig mid
del, dat die tol wordt geheven in lijnrechten strijd 
met de bepalingen van art. 142, laatste lid der 
grondwet van 1848 en art. 237 der ~meentewet, 
waarbij uitdrukkelijk verboden ia, belastingen te 

beffen, die den doorvoer en den uitvoer naar en 
invoer nit andere gemeenten belemmeren; 

O. dat de ged., in het midden latende de 
vraag of de rechterlijke macht bevoegd is te treden 
in een onderzoek naar de wettigheid eener plaatse
lijke verordening, • regelende de recognitie voor 
~et gebruik van openbare gemeentewerken, als 
grond van niet-ontrnnkelijkhei:l heeft voorgedra
gen , dat eene condictio intlebiti alleen voor privaat
rechtelijke scbuldeu is gegeven, terwijl verder de 
ongegrondheid der vordering werd beweerd, omdat 
op de bedoelde heffing vallende onêler art. 238 
der gemeentewet niet is toepasselijk gemaakt de 
regel voor plaatselijke belastingeu, geateld in art. 237 
dier wet; 

0. dat de gedaagde dus geene exceptie van onbe
voegdheid dee rerhters ratione materiae heeft voor

gesteld, en de rechter a quo de bewering van 
onbevoegdheid kennelijk als een grond voor de 

niet-ontvankelijkheid van den eisch heeft beechonwd, 
ofschoon de ged. aan die bewering evenmin e:i:pressis 
verbis dat middel had verbonden; 

0. dat ![ed. verder bij_ conclusie van eisch in 
appèl de door hem aangevoerde &telling, dat de 

rechterlljke macht onbevoegd ia, ee&e . plaatselijke 
belutingverordening te toetsen aan de wet, op het 
voetspoor des eersten rechters, ook qualificeert als 
een grond van niet-ontvankelijkheid, dien hij 
echter niet als grief wil aanvoeren tegen het von
nis, maar daaromtrent slechts te kennen geven, 
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dat hij door den eerûên reehter. welke zijne stil
ling als onjuist heeft verworpen, niet van dwaling 
overtuigd is geworden ; 

0. dat het onderwerp van het geschil, hetwelk 
in dit geval de eenige grondslag van de condictjo 
indebiti uitmaakt, in de 1 • plaats, naar art. 15.6 

B. R., van den rechter ambtshalve de beaat
. woording vordert van de vraag. of hij bevoegd 
is van dat geschil, gelijk het ale juridiek middel 
ter dagvaarding is gepreciseerd, kennis te nemen ; 

0. hieromtrent dat de burgerlijke rechter, wan
neer het de toepassing geldt van eene plaatselijke 
verordening, ter beantwoordiag van de prealable. 
vraag of zij verbindend is , bevoegd is te onder
zoeken of zij afkomstig is vao de macht, wettelijk 
bevoegd om het daarin behandeld onderwerp te 
regelen, en of die macht of dat gezag bij die 
regeling binnen de grenzen zijner wettelijke be
voegdheid is gebleven,. door niet te treden _op het 
terrein van wetgeving of regeling, aan een anderen 
wetgever of aan een ander gezag bij de wet toe
irekend ; 

0. dat de raad van de gemeente Harlingen bij 
het aangevallen besl~it tot tolheffing, voor zoover 
het vee betreft, vervoerd door stoom booten, die . 
de bedoelde sluizen passeeren, zeer zeker tot rege- . 
ling van dat onderwerp was bevoegd, en bij oolr 
binnen de aanp;e11:even wettelijke grenzen van zijne 
bevoegdheid is gebleven; 

0. dat bet punt in geschil bier echtèr eene 
andere v 1"1111!': betreft, te weten : of de raad, zich 
bewegende binnen de grenzen zijner bevoegdheid, 
voldoende hee~ gelet op, of we1 met jnistheid 
heeft in acht genomen de aangehaalde voorschriften 
v11n de grondwet en van de gemeentewet, dat de 
doorvoer en de nitvoer naar en de invoer nit 
andere gemeenten door die tolheffing niet mogen 
worden belemmerd; 

0. dat de aard of het karakter van dat voor• 
schrift geen ander is, dan om den plaatselijken 
wetgever in elk bijzonder geval te laten beoor
deelen, of de te hefl'en belasting den uit•, in- en 
doorvoer werkelijk belemmert, zoodat het voor
schrift dan ook geene kenmerken stelt, en mits
dien geen positief recht inhoudt, waaraan de 
rechter kan toetsen de juistheid of de onjuistheid 
van de bewering, dat de plaatselijke wetgever en 
het boop;er gezeg in :Je artt. 233 en volgende van 
de gemeentewet aangewezen, bij bun oordeel dat 
voorschrift niet zond~n hebben in acht genomen ; 

0, dat het ingeroepen oordeel des rechters mits
dien zou neerkomen op eene enkel op eigen inzicht 

atennende meening over de innerlijke waarde der 
verordening; 

0. dat art. 11 der wet, Aoudenrl,e Àlgemeene 
bepali,sge,o enz., den rechter verbiedt om de inner
lijke waarde eener wet te beoordeelen, terwijl, 
indim men ook al zou moe'ten aannemen, dat 
die bepaling geene provinciale- en gemeente-ver
ordeningen omvat, en alzoo niet van directe toe• 
passing ie, toch niet met een argnmentnm e ailen
tio mag worden aangenomen, dat de gewone rechter 
dan wel de innerlijke waarde van de bedoelde 
verordenio11en zon mogen beoordeelen, omdat hij 
hiertoe, volgens het systeem onzer wetgeving.. dan 
nog eene uitdrukkelijke opdracht zou beh.oeven, 
wel(ens den niet civielrechtelijken aard van het 
onderwerp van geschil ; 

0. dat het oordeel over de j oistbeid oh!Tij oia► 
heid van het onderwerp van het gescliil in deze 
integendeel naar hetgeen boven ia overwopn, uit
sluitend is te zoeken bij het hoogste a<l,l:tnistratief 
gezat,:, langa den weg, in art. 236 der p;emeeute
wet aangewezen ; 

0. dat de vordering, het middel en het petitom 
ah één onaftescheiden geheel besehonwd, mitsdien 
uit hoofde van haar onderwerp in zi@h aluit de 
onbevoegdheid des rechters om daarM kennis 

te nemen; 
Gezien, behalve de aangehaalde wetsbepalingen, 

uog art. 66 B. R.; 
Rechtsprekende enz.; 
Vernietigd het vonnis waarvan beroep èn doende 

"at de eerste rechter had behooren te 1.oeo : 
Verklaart zich uithoofde van het on~wer,dea 

aescbils onbevoegd om van de ingestelde vordering 
kennis te nemen , en 

Veroordeelt de eischeresse en geint. in de lr.Psten 
van beide instantiën, begroot en vastgesteld-, die 
io eersten aanleg op / 205.471 , in hooger beroep 
op f 227.78. 

2'4 September 1891. M1ss1VE van den Minister 
van Financiën aan den Minister van Binnen
landscbe Zakei:i betreffende registratie van 
akten van· centrale- en gemeentebesturen. 

Zi.e de milaiPe oan 10 December 1891. 
Tot nog toe waa als regel aangenomen dat alle 

akten van centrale- en gemeentebesturen, onver-
1Chillig of deze daarbij optraden als zoodanig, dat 
iJ als openbaar gezag uitoefenende lichamen, dan 
,rel als contracteerende partijen ter zake van een 
S;!Jiver privaatrechtelijke aaogele11enbeid overeen• 
kamstip: de laatste alinea van art. 20 der wet 



194 25 SEPTEMBER 1891. 

van 22 Frimaire VII aan een gedwongen termij( 
van registratie van twintig dagen onderworpei 
waren . 

Wel had de Hooge Raad bij arresten van 
18 Februari 1868 . en 20 December 1878 (opire• 
nomen in het Periodiek Woordenboek n•. 6291-
en 6487) beslist dat gemeld wetsurtikel al\eed 
toepasselijk is op de •actes pnblics" d. i. op dié 
akten, waarbij de centrale- en gemeentebesturen 
o]ltreden als openbaar gezag uitoefenende lichamen, 
doch in beide gevallen was de kwe,tie niet op
zettelijk in de processtukken onderzocht. 

Tbá.aS heeft de Hooge Raad bij arrest van 
5 Juni 1891, Weekbla<i van het Recht n°. 6047, 
met vernietiging van een in tegenovergestelden 
zin gewizen vonnis van de rechtbank te Arnhem 
van 8l ember 1890, ten derden male en dit--
maal n aat de argumenten voor de door het 
bestuur ~ registratie steeds voorgestane meening 

· nitvoeri "llren uiteengezet, beslist, dat het laatste . 
lid van art. 20 der wet van 22 Frimaire VII 
niet epasselijk is op akten, waarbij centraie- of 
gemeentebesturen optreden tot het aangaan van 

rivaatrechtelijke overeenkomst, omdat 
niet bebooren tot de actes pnblica, 

maai ne onderhandscbe akten zijn. 
Daar het niet waarschijnlijk ia, dat het hoogste 

rechterlijk college op deze uitspraak zal terag
komeu, heb ik de ambtenaren der registratie aan
gescltre 1111 baar, in afwachting eener herziening 
der regist tiewet, voortaan tot richtsnoer te nemen. 
De bè)l e akten zijn dus niet meer aan een 
ged ongen termijn. van registratie onderworpen, 
tenzij ze den eigendomsovergang of de verh nring 
voor het leven of voor onbepaalden tijd van on

·_roer-.d goed ten onderwerp hebben, in welk 
geval de termijn van drie maanden, bepaald bij 
art. 22 der wet van 22 Frimaire VII en art. 1 
der wet van 16 Juni 1882 (Staat16Zaà n•. 29) 
geldt ; voorts behoeven die akten niet meer op 
het repertoire in,reschreven worden. 

Verder volgt daaruit dat de akten houdende 
verhuring van onroerende goederen, overeenkomstig 
art. 21 n°. 1 der iegelwet' op evenredig zegel 
zullen moeten worden gesteld , terwijl daarop de 
bepaling van art. 2 der zooeven genoemde wet 
van 16 Juni 1882 mede toeplll!selijk is. 

Ten einde eene gelijkmatige toepassing der wet 
te bevorderen, heb ik ,remeend Uwe Excellentie 
van deze áànschrijviog mededeeling te moeten 
doen, doch ik meen daarbij de opmerking te 
moeten voegen, dat de akten van aanstelling 

onderworpen blijven aan de11 termijn van twintig 
dagen , bepaald bij art. 20 der wet van den 
11 J nli 1882 (Staaûbl,aà, n°. 92) en dat van 
het meerendeel der overige akten de registratie 
noodig zal zijn , omdat de artikelen 47 en 28 
laatste lid der voormelde wet van den 22 Fri
mnire VII verbieden om besluiten tot uitbetaling 
en dergelijke te nemen op ongeregistreerde akten. 

Naar het mij voorkomt zonde het wenschelijk 
zijn, zoo de provinciale en gemeentebesturen door 
Uwe Excellentie van het vorenstaande in kennis 
werden tte•teld. 

Voor zooveel noodig vestig ik er de aandacht 
van Uwe Excellentie op, dat de thans genomen 
beslissing geene wijziging brengt in de voorschriften 
omtrent den termijn van registratie van processen
verbaal van openbare verkoopingen van roerende 
goederen door burgemeesters te honden, welke 
bij voortd nring binnen vier dagen ter registratie 
moeten worden aangeboden , omdat deze verplichting 
berust, niet op het laatste, maar op het eerste 
lid van art. 20 der wet van 22 Frimaire VII. 

De Minilter 11an FinaflCifn, (9et.) PIBRSON. 

21> September 1891. BESLUIT van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, hon
dende uitvoering van art. 9, enb 2, van 
het Reglement voor de examens ter verkrij
ging van een diploma als stuurman aan boord 
van koopvaardijschepen, zooals het is vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 17 Juni 
1891 (Sta«ûblad n°, 106). 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid; 

Gelet op art. 9, sub 2, vau het Reglement 
voor de examens ter verkrijging van een diploma 
als stuurman aan boord van koopvaardijschepen, 
zooals het is vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
17 Juni 1891 (Staat,buzà n•. 106); 

Heeft goedgevonden : 
Met intrekking van de beschikking van zijn 

toenmaligen ambtsvooriranger van 27 Februari 1879, 
lit. L, opnieuw te bepalen : 

dat bij het in boven,renoemd art. 9, anb 2, 
bedoel.Ie onderzoek naar de gezichtsscherpte en 
kleuren-qnderscheidingsvermogen, aan de rnlgencle 
eiachen moet worden voldaan: 

a. normale gezichtsscherpte, zonder corrigeerende 
glazen, op één der beide oogen, en ten minste 
halve gezichtsscherpte op het andere oog; 

b. het vrij zijn van manifeste hypermetropie 
of overveniendheid, tot een graad hooger dan 1 
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Dioptrie, althans op 6611, der oogen dat volle ge,. 
zichtsscherpte beert; 

e. oo beperkt gezichtsveld op beide ooiren; 

tl. uitwendig gezonde oogen en oogleden zonder 
nei~ng tot babitneele congeetie of ontsteking; 

,. \"olkomen kleuren-onderscheidingsvermogen 

voor rood en groen, bij doorvallend licht, op 
één der oogen en ten minste half kleuren-onder. 
acheidingsvermogen van het andere. 

's Gravenhage, 25 September 1891. 
D, Minilter pour,wemtl, (get. C. LELT. 

2 Oetober 1891. M1ss1v.s van den Minister van 

Justitie aan de procurenrs-generaal bij de 

1terechtshoven, betreffende veroordeeling van 
personen, tot plaatsing in een Rijkuverkillrich
ting, die bij opneming blijken niet tot werken 
in staat te zijn. 

Het komt meermalen voor, dat bedelaar& en 

landloopen door de rechtbanken en dronkaards 
door de kantongerechten of in hooger beroep door 
evengenoemde colleges worden veroordeeld tot plaat• 
aing in eene Rijkswerkinrichting, terwijl zij na 

aankomst aldaar blijken niet in den zin der straf
wet tot werken in staat te zijn. 

Het Wetboek van Strafrecht, die plaatsing ale 

een straf beschouwende, wil, dat zij alleen zal 
worden bevolen ten aanzien van valide personen. 

De in de Rijkswerkinrichtingen opgenomenen zullen 

tot arbeid bekwaam gemaakt en tot werkzaamheid 
opgeleid worden, en er behoort tegen gewaakt te 
worden, dat tlie inrichtingen weer het tweeledig 

karakter aannemen, dat de vroegere bedelaars

gestichten droe11:en. Zij wier lichamelijke of psychi• 

sehe gesteldheid hen onbekwaam maakt om eenig 

handwerk nit te oefenen, behooren niet te worden 

opgezonden; de zorg voor dergelijke lieden behoort 

als armverzorl(ing aan de gemeenten. 
Om den rechter in staat te stéllen over de vali

diteit der bedelaars, landloopers en dronkaards 
een oordeel te vellen, is het de taak van het 

openbaar ministerie steeds de noodige gegevens te 
verzamelen , waaruit van hnnne al of niet geschikt

heid tot het verrichten van werk, kan blij ken, 
doch het schijnt dat de bedoelde inlichtioiten niet 

altijd op genoegzame wijze worden ingewonnen. 
Vooral moet dit laatste worden aangenomen, ' 

waar, niettep:enstaande bij opname in de Rijks

werkinricht ingen blijkt, dat de veroordeelde niet 

tot werken in staat ie, de veroordeeling tot plaat
sing daarin werd uitgesproken in overeenstemming 

met de vordering van het openbaar ministerie. 

De officieren van justitie en Je ambtenaren van 
het openbaar ministerie bij de kaotonger~hten, 

behooren zich mitsdien niet te verlaten op de ver• 
klari ogen van den terecht te stellen bedelMr of 
laodlooper of dronkaard zelven, maar steeds alle 
mogelijke inlichtingen te verzamelen omtrent diens 

validiteit en geen vordering te nemen tot zijne 
plaatsing in een Rijkswerkinricht ing dan voor zoÖ
verre van die validiteit blijkt. 

.Bij bedoeld requisitoir worde voor het bepalen 
van den duur der plaatsing tevens gelet of de 
werkzaamheden, waarmede de op te zenden rer

soon na ziin ontslag vermoedelijk zijn bl!QOd zal 
kannen verdienen, opdat het ontslag ge■chiede in 

een jaargetijde, waarin' die persoon, met het oog 
op zijn ambacht, beroep of maatschappel" werlt, 

zaamheid de meeste kans heeft werk te ekomen. 

Ten einde te kunnen beoordeelen of et opvol
gen van de hierboven gegeven wenke !doende 

.-erbetering nanbrengt, draàg ik den hoo ,wecteQ? 
van de Rijkswerkinrichtingen te V eênhoizen en de 

colleges van regenten der Rijkswerkinrichti n te 

Oegstgeest en te Hoorn op, mij op gezette p.ïden 

een opgaaf te doen toekomen van d" die ire· 

·atichteo nienw aangekomenen, die niet 

tot werken in staat te zijn. 
Ik heb de eer UW.E.G. te verzoeken het boveo• 

.taande ter kennis te brengen van de officieren 

van jostitie en van de ambtenaren van l\,ç_t open• 
baar ministerie blj de kantongerechten iQIII Uw res

aort, opdat zij, ieder voor zooveel • betref\, 
dienovereenkomstig handelen. 

De Mini,ter van Jiutitie, (get) SK!DT. 

1 Octo/Jer 1891. Bl!SLUIT, houdende mac~g 
tot nitgifte van f 1,000,000 in sch1tki.t• 
promessen, volgens de wet van 5 Decem• 
ber 1881 (Staaublad n°. 185). S. 171. 

17 Oetober 1891. B.e:sLUIT, hondeode aanvnlling 
van het Koninklijk besluit van 9 Decem• 

ber 1889 ( Staatlbla(l. n°. 176), tot vast

stelling van eenen algemeeoeo maatregel van 

bestuur als bedoeld bij de artt. 5 , 7 en 11 
der wet van 5 Mei 1889 (Staaublarl, n°. 48). 
s. 172. 

l.1!1 NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1z EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van J nstitie, 

ffll den Uden September 1891, 2de afdeeling A. 
n•. 98; 



196 21-28 OCTOBE R 1891. 

Gezien de artikelen 5, tweede lid en 11, tweede 
lid dër wet van 5 Mei 1889 (Staaûblad n•. 48); 

Den Raad van State geboord (advies van den 
6den October 1891, n°. 15); 

Gezien het nader rapport van voornoemd en 
Minister, van den l 3deo October 1891, afdeeliog 
2 A, n°. 108; 

H~bbeo goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. lu artikel l van het Koninklijk be

sluit van den. llden December l 881l (Staat8blad 
n•. 176) wordt v66r nl. Brood-, beschuit- en 
lamkbakkerijen" eene nieuwe bepaling ingovoegd, 
luidende : 

I. Botoi88clierij. 
1°. Hel is vergood in het tijdvak van 1 Juli 

tot l !Jecember den arbeid van een persoon be
neden zestien jaren en van eene vrouw, bestaande 
in het !,Choonmaken, het spleeteo of het azen 
van hoek.)Vant, te doen eindigen op zijn laatst te 
10 ur1111 "fes namiddags, onder voorwaarde, dat 
na een werktijd van leo hoogete vijf uren hem of 
baar ten minste een half uur ruat war.Je gegeven; 

2°. wordt vrijstelling verleend voor het tijdvak _ 
van l J ie tot 1 December van de verplichting 
om de ■rkuren te vermelden op de in art. 11 
der wet bedoelde lijit, voor zooveel betreft die 
personen beneden zestien jaren en vrouwen, wier 
arbeid bestaat io het schoonmaken, het spleeten 
of het azen van hoekwant. 

2. Het cijfer • I" in artikel 1 van voren ver• 
meld Koniaklijk besluit wordt •la." 

3. Dit IBesluit treedt in werking op den vijfden 
dag na dien zijner afkondiging. 

De Minister van Justitie is belast met de nit
voering van dit besluit, dat gelijktijdig in het 
Staa4J,lad en in de Staal,courant zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den l 7den October 1891. 
(.g et .) EMMA. 

De Mini,ter van Ju,titie, (J/,t.) Sxn,r. 
( Uifgeg. 21 Oct. 1891.) 

21 October 1891 , MISSIVE van den Minister van 
Binnenlandscbe Zaken aan de Commissarissen 
der Koningin, betreffende onderzoek nn 
verlofgangers der militie te land. 

Wegens het doel, waarmede de verlofgangers 
der militie . te land bij art. l 88 der militiewet 
aan een -jaa lijksch onderzoek door den militie
com missans worden onderworpen, bestaat er naar 
mijn oordeel p:rood om van dat onderzoek vrij te 
atellen de verlofgangers, die zich in Juni met 

vereischte toestemmiog buitenslands bevonden 
en daarom niet in genoemde maand ter inspectie 
fieboefden op te komen, indien zij in latere 
maanden van het jaar aan eene krachtens art. 125 
VRn voormelde wet te bunnen aanzien gedane op• 
roeping onder de wapenen hebben voldaan. 

Mijne ambtgenoot van Oorlog daarover door 
mij geraadpleegd, deelt mij bij schrijven van 
19 Oclober jl., VII• afd. M. en S., n°. ll0, 
mede, dat bij zich met dat gevoelen vereenigen kan. 

Ik heb de eer UH.Ed.G. hiervan kennis te 
geven. 

~ Minilfer van Binnenfand1cke Zakffl, 

Voor den Minister, 

De Secretaria-Generaal, (get.) HUBRECHT. 

28 October 189l. BESLUIT, tot af- en over
ecbrijving van het IIde op het late boofdstnk 
der begrooling van Nederland1ck-Ittdië voor 
het dienstjaar 1890. S. 173. 

28 Octo"/Jer 1891. BF.SLUIT, houdende aanwljzing 
van een · heerbaan en vestiging van een kan
toor van in- en uitvoer te Stamproy. S. 174. 

IN N4"AJI VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIi EMMA, ENZ. 

Op de ,oordracbt van den Minister van Finan• 
ciën, van 24 October 1891, n•. 68, Invoerrechten 
en Accijnzen en Personeel; 

Gelet op de artikelen 37, 38, 44, 64 en 66 
der Algemeene wet van 26 Augustus 1822 (Staaû• 
6lad n•. 38) en artikel lil der wet van 26 Juli 
1871 (Siaat,blad n°. 92); 

Mede gelet op artikel 8 van het Koninklijk 
besluit van 20 Mei 1869, n•. 29, laatatelijk 
gewijzigd bij dat van 3 November 1887, n°. 29; 

Herzien het Koninklijk beslnit van 12 Juni 1839 
(Siaaûlilad n•. 23); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De grintweg van Weert. langs Stamproy 

naar de Belgische grenzen , in de richting van 
Molen/Jeer,el, wordt aangewezen als heerbaan. 

2. Te Stamproy wordt gevestigd een kantoor: 
1°. van expeditie bij invoer en laatste visitatie 

bij nitvoer van accijnsvrije goederen, tevena ge· 
riefkantoor op · den voet van artikel 38 der Al• 

gemeene wet van 26 Augnstos 1822 (Staat1bu,.d 

n•. 38); 
2•. voor den uitvoer van bier, onder afschrijving 

van den accijns. 
3. Voornoemd grenskantoor wordt aangewezen 
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voor waarneming door een ·kommie..ontnnger der 

2de cateJ1:0rie. 
4. Dit besluit treedt in werking op den laten De

<:ember 1891. 
ne Minister van Financiën ia belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staat.ablad 
en in de Sttiat1rourant zal worden geplaatst. 

Het Loo , den 28sten October 1891. 

(get.) · EMMA. 

De Minuter van Financiëff, (get.) P1l!K80N. 

(U,tgeg. 8 No11 . 1891.) 

29 October 1891. BESLUIT, waarbij aan P. J. 
SAVELBl!RG te Hettrlen vergnoning wordt 

verleend een gedeelte van het St. J ozefs
gesticht te Heel (gemeente Heel en Panheel) 
in te richten tot een gesticht voor idioten. 

s. 175. 
IN NAAll VAN H. M. WILHELMINA. BNZ. 
Wt.J EMMA, J!:NZ. 
Op de voordracht van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken, van 28 October 1891, n°. 8187, 
afdeeling Medische Politie, betreffende een ver
zoek van P. J. SA VELBERG te Heerlen, om ver
gunning tot het oprichten van een geaticht tot 
verpleging van vrouwelijke idioten te Heel (ge

meente Heel en Panheel); 
Gelet op artt. 7 en 8 van de wet van 27 April 

1884, (Staataàlad, n°. 96), laatstelijk gewijzigd hij 

art. 10, snb 4,6°., van de wet van 15 April 1886 

(Staatsblad n•. 64.); 
Hebben goedgevonden en verataan te bepalen: 
Art. 1. Aan 'p, J. SAVELBERG te Heerlell wordt 

verg~nning verleend, een gedeelte van het St. Jo

zefsgesticht te Heel (gemeente Heel en PanAeel), 
overeenkomstig de door hem overgelegde teekening 

en daarbij gegeven beschrijving, iu te richten tot 
een gesticht voor idioten. 

2. In het gesticht mogen alleen vrouwen, ten 
getale van ten hoogste twintig, verpleegd worden. 

3. In elk voor meer dan ééne verpleegde be
stemd slllllpvertrek wordt op eene duidelijk zicht
bare plaats het aantal personen aangewezen, waar

voor het bestemd ia. 
4. Zonder goedkeuring van den Minister van 

Binnenlandoche Zaken mag noch in de lokalen, 
noch in hunne bestemming eene verandering ge• 

maakt worden, die invloed heeft op de plaats
roimle of den aanrner van versche lucht in de voor 
de verpleegden bestemde dag• of nachtverblijven. 

5. De geneeskundige behandeling der verpleeg-

den wordt ann ten minste één geneeskundige 

opgedragen. 
· De Minister van Binnenlandscbe Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staauàlatl za_l worden geplaatst. 

Het Loo, den 29sten October 1891 , 

(get.) E M M A. 
De Minister van Binnenlandsclte Zalen, 

(get.) TAK VAN POORTVLIET. 
(Uitgeg. ó Nou. 1891.) 

4, Novemb8"1891. VONNIS der arrondissement&• 
rechtbank te Utrecht, houdende besliasing 
dat het Avis du Conseil d'Etat van 1~ Prairial 

an XIII (14, Juni 1806) niet is vervallen of 
afgeschaft door het bealuit van den Son

vereinen Vorst van 18 IJecember 1813, n•. li 
(Staatablatl 1814,, n°. 1); dat het besluit 
van den Sou vereinen Vorst van 18 Januari 
1814,, n•. 6, betrekkelijk het perr.ipieeren 

van leges en expeditiegeldtn enz., hetwelk 

niet in het Staatsblad is ge1•laatst, als rechts• 
geldig moet worden aangemerkt; dat genoellld 

besluit niet verbindende ( •ohligatoir.e"! is 
voor hen , die daarvan niet op eene der 
in voormeld Avis genoemde wijzen kennis 

hebben bekomen ; dat een algemeen bevel tot 

verzending •aan de belanghebbenden" of "aan 
wien het behoort" niet is te beachonwen al1 
een der drie in voormeld Avis in de laatste 

plaats vermelde middelen voor soodanige be· 
kendmaking en dat het besluit van Koning 

LÖdel:'ijk van 28 April 1608, n•. 2, zoo 
het al ooit hier te lande wettig heeft ge• 

golden, in ieder geval door gemeld Souverein 
Besluit van 1814 otilzwijgend is afgeschaft. 

De rechtbank enz. , 

Gezien enz.; 
Gehoord de conclusie van het openbaar mioie- · 

teri.e strekkende tot toewijzing van den eisch , 

met veroordeeling van de . ged. in de kosten. 
In facto: 
OvmDegentle dat tusscheo partijen is onbetwist. 

dat krachtens de bij de wet van 22 Juli 1890 
(Staaublatl n°. 134) goedgekeurde overeenkomst, 
den 21 Januari 1890 to....,heo den eiscber {l) en 
de Neder!andsche Rijnspoorwegmaatschappij, dea
tijds nog niet ontbonden, gealoten, de Staat ver

plicht was aan deze vennootschap wegens de over
dracht van hare spoorwegen te betalen de som 

(1) Den Staat der Nederlanden. 
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van f 38,165,133.40, waarvan f 3'7,276,496 
komen ten laste van het Ministerie van Water
staat Handel en Nijverheid en :F 888,637.40 ten 
laate van het Ministerie van Financiën; 

0. dat de eischer beweert d_at ged. krachtens 
de bepalingen van het besluit vfn den Sonvereineo 
Vorst van 18 Jaonari 1814, o•. 6, verplicht 
was om voor deze betaling ¼ pCt. aan leges over 
het bedrag te voldoen, en wel / 91>,4tl2.8S ~ 
namelijk f 93,191.24. over f 37,276,496 en 
f 2,221.511 van f 888,637.40; 

0. dat de eischer bil _boveogtlnoemi exploit van 
15 October 18110, aan de qu ged. heeft doen 
aanzeggen, dat. hij van zijn kent bereid was de 
van regeeriogswege gewaarmerlrte qnitantiën, op 
vertoon waarvan ged. de ht toekomende som 
bij de Nederlaildsche Bank Amsterdam zou 
kunnen ontvangen, aan haar af te geven, mits 
door haar aan bem ·eischer werd voldaan de van 
die som als voormeld verscljuldigde leges; dat 
de eiacher bij dat exploit de ged. tot betaling 
daarvan heeft gesommeerd, en daaraan niet vol
daan zijnde de ged. daarbij is gesteld in verznim; 

0. dat verder in dat eiploit is gerelateerd en 
door ged. niet betwist, dat, qiettegeostaaode door 
haar aan die ~mmatie niet was voldaan, namens 
den eiacber ter zelfder tijde aan de ged. voor
melde betalingsstokken in het algemeen belang 
zijn overgegeven , onder nitdrukkelijk voorbehond 
om die leges alsnog te vorde,jeo; 

0. dat de eischer diensvolgens de ged. tot be
taling daarvan met renten en kosten voor deze 
rechtbank heeft ge.dagvaard , en ten dienenden 
dage conform de dagvaarding heeft geconcludeerd; 

0. dat ged. de vorderin« bij antwoord heeft 
betwist, op de volgende gronpeo : 

1°. dat meer11enoemd besluit van 18 Jan. 1814 
nimmer is afgekondigd noch op eenige wettige 
wijee ter kennis van de ged. gebracht en het 
derhalve voor haar niet verbindend ia; 

2•. dat buitendien de Staat geen belang heeft 
bij deze vordering, daar de gevorderde som in 
geen geval zou verschuldigt\ zijn aan den Staat; 

3°. dat daarenboven de betaling van leges b . 
de overeenkomst had moeten zijn bedongen; 

4.0 • dat de door den s,aat aan ged. geda . 
· betaling niet behoort tot de betalingen waarvo@ 

naar het aangehaalde beslnit leges knnoeo ga,. 
vorderd worden ; 

0. dat de eischer 'biJ reI1liek die verschillend 
gronden van verweer heeft bestreden, o. a. dei,; 
eerstgenoemden door aan te voeren , dat het bie-

llrit van 18 llonari 1814, o0 • 6 is afgekondigd 
·door ae rzeodiog overeenkomstig art. 12 van 
het besluit, van gedrnkte exemplaren aan wieo 
het behoort door de Algemeene Secretarie, en 
verder, dat de niet verbindbaarheid van dit be
sluit slechts ten gevolge zou hebben, dat het 
Koninklijk besluit van 28 April 180i o•. 2 alsnog 
geldig en de leges diensvolgens verschuldigd zijn; 

0. dat ged. bij dupliek blj hare beweringen is 
blijven volharden en ten opzichte van het zooeveo 
genoemd beslnit van 28 April 1808 o0

• 2 heeft 
opgemerkt, dat de vordering alleen steunt op het 
besluit van 18 Jaonari 1814., o•. 6 en de eischer 
geen anderen grond van vorderen daarvoor in de 
plaats kan stellen, en dat buitendien niet blijkt 
of het besluit van 1808 ooit is afgekondigd of 
ten deze toepasselijk zou kunnen zijn; 

0, dat de eischer bij pleidooi oog heeft aan• 
geboden over te leggen de bewijzen, dat bij andere 
Departementen van bestuur dan dat van Marine 
tn bij de Rekenkamer gedrukte exemplaren van 
voornoemd besluit van 1814 aanwezig ziJn; 

In jure, 
0. dat het onder het Fransche beatuur voor 

de rechtsgeldigheid van Keizerlijke decreten hier 
te lande geen verschil maakte, of ze al dan niet 
in het Bulletin des Lois waren opgenomen ; 

0. toch, dat het Avis du Cooseil d'Etat van 
12 Prairial, an XIII (14 Juni 1806), hier te 
lande executoir verklaard bij de Keizerlijke decreten 
van 8 November 1810 en 6 Januari 1811, de 
rechtsgeldigheid van Keizerlijke decreten, zoowel 
in het ééoe als in het andere geval, als vast
staande aanneemt, en allééo onderscheid maakt 1 

tusschen den tijd waarop zij in elk dezer gevallen 
verbindende (obligatoires) zijn voor de personen, 
op wie derzelver bepalin11en zullen worden toegepast; 

0. dat Yolgeos gemeld Avis, de Keizerlijke 
decreten, die in het Bulletin des Loia voorkomen, 
allen zonder oodencheid verbinden, ofschoon niet 1 

van hetzelfde tijdstip af, doch in ieder departe• 
ment te beginnen van den dag, waarop het uommer 
van het Bulletin i~ de.oze)fs hoofdplaats is uit• 
gedeeld ( •distribué"); 

. 0. dat daarentegen het Avis aan de Keizerlijke 
decreten, die niet in het Bnlletin des Lois zljo 
opgenomen·, zulk eeoe algemeeoe verbiodbaarheid 
niet toekent, maar ze tegenover eiken persoon op 
wieo ze zullen worden toegepast eerat verbindend 

1 

(obligatoires") verklaart, nadat die peraoon er 
daadwerkelijk kennis van beeft bekomen (•Con• 
oai1Sance réelle"); 
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0. dat het Avis verder bepaal,, dat die keunis
geving aan de betrokkene personen' g!lslllileden 
kan door •pnblication allichée; notitlcation on 
signitlcation on envois faits ou ordonnés par les 
fonctionnaires pnblics chargés de l'exécution"; 

0. dat na de herstelling van onze onafhankelijk
heid en de aanvaarding van de Sonvereiniteit der 
Vereenigde Nederlanden, door Prins Willem van 
Oranje, de bepaling~n van het Avis op de be
sluiten van den Souvereinen Vorst toepasselijk 
zijn geworden; 

0. dat die beslniten, vermits zij niet in het 
Fransche Bi1lletin des Lois konden worden op
genomen, slechts op eene der in het Avis ten 
aanzien van niet aldus geinsereerde decreten be
paalde wijzen, verbindbaarheid konden erlangen , 
tot dat bij besluit van den Souvereinen Vorst van 
18 December 1813 no. 5 het Staatsblad der Ver
tenigde N P.derlanden werd opgericht, hetwelk voor 
het Bnlletin des Lois in de plaats trad; 

0. dat derhalve voor die besluiten welke voortaan 
in hef Staatsblad kwamen, de bij het Avis voor
geschrevene wijzen van bekendmaking aan belang
hebbenden niet meer behoefden te worden ~evolgd, 
maar de plaatsing in het Staatsblad op zich zelve 
voldoende was, zooals in art. 3 van gemeld be
elnit ex soperabnndanti nitdrukkelijk _wordt bepaald; 

0. evenwel dat volgens bedoeld besluit niet 
alü besluiten van den Souverein in het Staatsblad 
zonden worden geplaatst, maar alleen de zoodanip;e, 
waarvan de publiekmaking (door hem) nuttig of 
noodig werd geoordeeld, zoodat nu weder het 
onderscheid in het leven trad tusschen besluiffin, 
die wel en znlke, die niet in het Staatsblad (vroeger 
in het Bulletin des Lois) waren opgenomen; 

0. dat dientengevolge, evenals vroeger bij de 
Keizerlijke decreten, de rechtsgeldigheid van de 
Sonvereine besluiten in beide gevallen vaststaat, 
maar ten aanzien van den tijd en de wijze, 
waarop zij voor de personen , op wie zij zouden 
worden toegepast, verbindend ( •obligatoires") 
werden, de regelen- bleven gelden, die in boven
gemeld Avis ii;egeven zijn; 

0. ilat de eischer van ged. vordert de betaling 
van leges krachtens de bepalingen van het besluit 
van den Sonvereinen Vorst van 18 Januari 1814, 
no. 6, welk besluit niet in het Staatablad is op
genomen, doch waarvan, evenals van het daarbij 
behoorencl reglement op de perceptie de verant
woording en het emplooy der leges en zegelgelden, 
een door den directeur van het kabinet des Konings 
geteekend afschrift, door den eischer ie in het 

geding gebracht, en alsnu moet worden onder
zocht, of net op eeae der wijzen, in gemeld 
Avis genoemd, aan de ged. ie bekend gemukt ; 

0. dat bij de ontkentenis van de ged., de 
bewijslast hiervan · op den eischer rost ; 

0. dat de eischer ten be'fijze, dat die bekend
making heeft plaats gehad , ia het geding heeft 
gebracht: 

1°. een brief van den Minister van Marine• 
aan zijn ambtgenoot van Binneolandsche Zaken, 
dd. 26 Maart letter A, n•. 64, waarin gemeld 
wordt, ilat een iedrnkt exemplaar van bedoeld 
besluit, door den Secretaris van Staat A. R. FALCK 
gewaarmerkt, in het archief van het Departement 
van Marine aanwezig ie; 

2°. een door den Secretaris-Generaal van ge
noemd Departement geteekend afschrift van eene 
beschikking van den Commissaris-Generaal voor 
de Marine, dd. 8 Februari 1814, waarbij hij 
deze copy vau voorzegd besluit in handen van 
den Secretaris stelt, om daaraan stiptelijk de hand 
te honden en aan de daarbij belanghebbenden_ 
behoorl~k kennis te p:even; 

8°. een exemplaar van het nommer der Neder, 
landsche Staatscourant van 16 April 1884, in 
het niet officieel @'l'deelte waarvan een ongeteekend 
bericht voorkomt, inhoudende, dat nit een opzet
telijk deswege ingesteld onderzoek is gebleken, 
dat het hierbedoeld Souvereine besluit van 18 J ann
ari 11314, n°. 6, op de wijze bedoeld bij de 
laatste zinsnede van meergemeld Avis dn Conseil 
d'Etat is afgekondigd, eu dat gedrukte exem
plaren van dat besluit in Januari en Febrnari 1814 
aan de Departementen van algemeen bestuur en 
aan de Rekenkamer toegezonden en aldaar nog 
aanwezig zijn; 

0. dat de eischer hieruit, in verband met het 
bepaalde in art. 12 van het besluit zeIC dat het 
namelijk zal worden gedrukt, en de DOO(lip 

exemplaren ten fine van executie, door de Al
gemeene Staatssecretarie worden verzonden aan 
wien het behoort, wil afgeleid heb beu, dat dit 
besluit ter kennisse van de belanghebbenden is 
gebracht door envois overeenkomstig de bepalingen 
van meer!(enoemd Avis; 

0. dat bij deze beschouwing nver het hoofd 
wordt gezien , dat de drie in het Avis in de 
laatste plaats genoemde middelen (notification, 
signitlcation, envois) ,1pecials wijzen van bekend- · 
making zijn, waardoor de bedoelde besluiten 
rscktatreelu en onmiddellijk ter kennis worden 
gebracht van die bepaalde personen, wien het 
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aangaat, in tegenstelling van de •publication" en 
•affiche" die bekendmaking in een ruimeren kring 
ten gevolge h~bben; 

O. dat derhalve moet blijken, dat de •envoi" 
evenals de •notification" en •BÏgnification" zij ge
daan of bevolen aan den bepaalden persoon op 
wien de bepalingen van bet beslnit zullen worden 
toegepast, en een algemeen bevel tot verzending 
aan de belanghebbenden of aan wien het behoort 
niet geacht kan worden zoodaniii:e (',onnaissaoee 
réelle bij de belanghebbenden te weeg te brengen 
uls het Avis verlangt; 

0. dat, wel is waar, ten tijde dat het Sou
vereio besluit van 28 Januari 1814. genomen 
werd, geen •envoi" aan de ged. kon geschieden 
of bevolen worden, omdat deze toen nog geen 
bestaan had, maar dit niet wegneemt, dat volgens 
de bepalingen van het Avis, het besluit voor de 
ged. maatschappij onverbindende bleef, zoolang 
zij er niet door een der opgenoemde middelen 
• Connaissance réelle" van gekregen had en dat 
de kenze van één der laatste drie middelen van 
bekendmaking in het Avis genoemd, dus nood

wendig medebreogt, dat aan nienwe personen op 
wie men de bepalingen van znlke beslniteo weoacht 
toe te passen, telkens opnieuw een notification, 
signification of envoi moet plaats hebben; 

0. dat tosschen partijen is onbetwist, dat eene 
ootification , sigoification of envoi aan de gedaagde 
maatschappij nimmer heeft plaats gehad noch be
volen is ,' en dat daarvan evenmin pnblication of 
affiche heeft plaats gevonden ; 

0. dat gemeld besluit derhalve tegenover de 
gedaagde maatschappij niet verbindend (obligatoire) 
is en den eischer zijne op dat besluit gegronde 
vordering tegen de ged. mitsdien niet kan volgen; 

Q. dat de eiseher nog snbsidiair een beroep 
heeft gedaan op het besluit van Koning Lodewijk 
van 28 April l 808, n°. 2 , waarvan hij een door 
den algemeenen Rijksarchivaris geteekend afschrift 
in het geding heeft overgelegd; 

0. evenwel, dat het Souverein besluit van 
18 lanuari 1814 geheel dezelfde materie regelt 
als genoemd beslnit van Koning Lodewijk, dat 
heide bealniten niet naast elkander knnneo bestaan, 
en dat hM laatstgenoemde, indien het ooit wettig 
heeft gegolden, in ieder geval door gemeld S011-
veicin besluit dat ii:elijk hierboven is overwogen, 
wel rechtsgeldigheid bezit, maar enkel ten ((BVolge 
van het verzuim van bekendmaking aan de ged. 
tegenover deze niet verbindend {obli~toire) ia, 
stilzwijgend ie af!lescbaft; 

0. dat het derhalve overbodig is te onder
zoeken, or het snbaidiair beroep van den eischer 
op gemeld besluit nu 1808 als eene bij de wet 
verbodene verandering van het onderwerp van 
dèo eiseh moet worden beschouwd, en evenzeer, 
of de hierboven eob 2, 3 en 4 vermelde gronden 
van verweer tot niet-ontvankelijkheid of ootzeg
l!ing van den eisch zonden moeten leiden, maar 
op de hierboven ontwikkelde gronden aan den 
eischer zijne vorderinii: behoort te worden ontzegd; 

Ge1ieo behalve de genoemde besluiten en het 
Avis van den Franscheo Staatsraad, art. 66 B. R.; ~ 

Pasaeert het bewijsaanbod door den eischer bij 
pleidooi gedaan. 

Ontzegt hem zijne rnrderiog, en 
Veroordeelt hem in de kosten van het geding. 

6 N01J1!1116er 1891. BKSLUIT van den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid, be
treffende vaststelling van het goedkeurings
merk voor den ijk en herijk der maten en 
gewichten enz. voor 1892. 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 9 No
vember 1869 (Staau6Zad n•. 167) en lli Octo
ber 1878 (Staat86lad n•. 187), waarbij de stem
pelmerken en het afkeuriogsmerk voor den ijk 
der maten, gewichten en gaameters zijn vastgesteld; 

Heeft goedgevonden: 
1 °. te bepalen, dat het goedkeoringsmerk ge

durende het jaar 1892 te bezigen, zal zijn: 
bij den ijk en herijk der maten en gewichten 

de letter c in den gewooen schrijf vorm; 
bij den ijk van ga■met.en de K011i11klijlu Kro011; 
2•. ter algemeeoe kennis te brengen, dat het 

merk van het ijkkantoor waar de eerste stempeling 
heeft plaats gehad volgens de Mioisterieele be
schikkingen van 12 Januari 1873, n°. 174. en 
22 November 1878, n°. 47 (afdeeliog Handel en 
Nijverheid), voor elk der nagenoemde ijkkantoren 
bestaat uit het cijfer achter den naam van elk 
kantoor uitgedrukt : 

'a Hertogenbosch l, Breda 2, Arnhem a, Nij
megen 4., '• Gravenhage li, Rotterdam 6, Leiden 7, 
Dordrecht 8, Amsterdam 9, Alkmaar ~O, Hoorn l 1, 
Middelburg 12, Utrecht 14., Leeuwarden lli, 
Zwolle 16, Groningen 17, Assen 18, Maastricht 19. 

·• Gravenhage, 6 November 1891. 

De Mi11utw oournoemd, {get.) C. LBLY. 
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12 NooemlJtrt 1891. BESLUIT, tot wijzi[!ing Valt · 

het reglement van tucht voor de Rijkswerk
inrichtingen Yemltuizett 1 , 2 en :l, vastge

steld bij Koninkliik beslnit_ van 20 Jana.
ari 1887 (Staataolad n°. 19). S. 176. 

IN NAAK VAN H. M. WlLHELMINA, XNZ. 

W1.r EMMA, ENZ. 

Op de voordra~ht van den Minister van Justitie, 
van den !Oden Juli 1891, 8de afdeeling, n°. 189; 

Overwegende, dat het wenacbelijk ia, hetregle

ment van tncht voor de Rijkswerkinrichtingen 

Yetmltui:m n°. 1 , 2 en 3, vastgesteld bij het 

Koninklijk beslnit van 20 Januari 1887 (Staat,. 
blad n°. 19), te wijzigen; 

Gelet op de wetten van 3 Januari 1884 (Staaû• 
blad n°. :l) en 14 April 1886 (Stluitaolad o0 • 62), 

p:ewijzigd bij de wet van 10 December 18!\8 (Staata
hlad n°, 176), zoomede op den algemeeoeo maat

regel van· inwendig beatunr, vastgesteld bij het 

Koninklijk besluit van lil Angustns 1886 (Staata
hlad n•. 159), gewijzigd bij de Koninklijke be

slniten van 20 Jnli 1887 (Staatahlad n°. 139) 

en 30 Juni 1891 (Staat,hlaà n°. 14:l); 

Den Raad van State gehoord (adviez~Ó van 18 An

gnatus 1891, n°. 10, en 27 October 1891, n°. 23); 

Gelet op de nadere rapporten van den Minister 
.-an Justitie, van den 24sten September 1891 , 

3de afdeeling, n°. ll!O, en van 6 November 18!11, 

:!de afdeeling, n°. 141; 

Hebben goedgevonden en verstaa~: 

Art. 1. Artikel 19 van gemeld reglement wordt 

gelezen als volgt: · 

·• Het koopen , verköopen, aanvoeren•• voorban

den hebben of gebruiken van sterken drank, ge

lijk mede ontvlochting of poging daartoe, worden 

gestraft met opsluiting in eene gewone cel voor 

ten hoogste 60 dagen ; bij herhaling voor de 

eerste maal met opsluiting in eene gewone cel 

voor ten hoogste 3 maanden, en bij verdere her

haling, met opslniting in eene gewone stnûcel 

, voor ten hoogste 24 dagen." 

2. ne artikelen 20 en 21 van gemeld reglement 

worden vervangen door een nieuw artikel 20, 

luidende: 

• Feitelijk verzet tegen de ambtenaren, bedien• 

den of verpleegden-opzieners; dronkenschap; het 

voor den Raad van Tocht alleggen eener valsche 

1 
verklaring ten voor- of nadeele van een beklaagde; 

onzedelijkheid in daden; samenspanning tot eenige 

overtreding of tot feitelijk verzet tegen de amb

tenaren, bedienden of verpleegden-opzieners; het 

op eenigerlei wijze beleedigen van den voorzitter, 

de leden of den secretaris van den Raad van Tucht 

tijdens eene vergadering van dien Raad , worden 

gestraft met opsluiting in eene gewone eel voor 
ten hoogste 3 maanden; bij herhaling voor de 

eerste maal met opsluiting in eene gewone cel 

voor ten hoogste 120 dagen en bij verdere her

haling met opsluiting in eene gewone strafcel voor 
ten hoogste 30 dagen." 

3. Artikel 22 van gemeld reglement wordt 

artikel 21. . 

4. Artikel 23 van gemeld reglement wordt ver

vangen door een nienw artikel 22, lnidende: 

• Wegens de overtredingen, vermeld in de arti

kelen 12 tot en met 20 , kan aan verpleegden 

die den leeftijd van 16 jaar hebben berPikt, boven 

en behalve de daarbij bedoelde straffen , worden 

opgelegd de straf van verstrekking van water en 

brood in plaats van het gewone voedsel, voor ten 

hoogste 24 dagen of zooveel korter als de straftijd 

korter dnnrt. 
Die atraf wordt echter, ingeval zij langer dunrt 

dan twee dagen, slechts om den anderen dag 

toegepaat." 

5. In art. 24 van gemeld reglement, dat arti

kel 23 wordt, wordt tusschen het cijfer ,20" 

en het woord •door" gevoegd het woord • begaan" 

en vervallen het woord •mannelijke", zoomede 

de woorden •ten minste :l en". 

6. Achter het in artikel 5 van dit besluit vermeld 

artikel 23 volgt een nienw artikel 24, lnidende: 

•Bijaldien de tijd van het gedwongen verblijf 

van de in artikel 23 bedoelde verplergden, na 

de nitspraak van den Raad van Tucht niet langer 

dan drie maanden zon duren, wordt de straf van 

verplaatsing naar de Rijkswerkinrichting te Hoorn 
niet opgelegd". 

7. Artikel 26 van gemeld reglemènt wor<ff ge

lezen als volgt: 

•Het maximum der straffen, op de in de arti

kelen 12 tot en met 21 vermelde overtredingen 

of de in art. 25 omschreven medeplichtigheid 

geateld, wordt voor hen, die tijdens het begaan 

der overtreding of medeplichtigheid den leeftijd 

van 16 jaar niet hebben bereikt, tot de helrt ver

minderd. 

De Minister van Justitie ia belast met de uit

roering van dit besluit , dat in het Staatah/ad 
Al worden 1(6 plaatst. 

Het Loo, den 12den November 1891. 

(get.) EMMA. 

De Minilter oan Ju,titu, (get.) SKIDT. 

(Uitgeg. 20 Nor,. 1891.) 
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17 NOt1,mber 1891. BESLUIT, tot wijziging der 
bepalingen omtrent den nitvoer van gouden 
en zilveren werken met teruggaaf van belas
ting. S. 177. 

IN N.UH VA.!( H. M. WILHELMINA' BNZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan
ciën, d.d. 19 October 1891, n•. 77, Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gezien de artikelen 78 en 79 der wet van 
18 September 1862 (Staauölad n°. 178) ; 

Gelet op artikel 1 der wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n•. 61), artikel 1 der wet van 28 De
cember 1879 (Staatablaä n•. 260), de wetten van . 
80 December 1882 (Staaublatl n°. 263), 31 De
cember 1884 (Staatsblad n•. 269), 26 December 
1887 (Staatsblad n°. 221) en 31 December 1890 
( Staatablad n°. 196); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
8 November 1891, n•. 22); 

Gelet op het nader rapport van den Minister 
van Financiën, d.d . ll November 1891, n•. 96, 
Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben 11oedgevonden en verstaan : 
Art. 1 Met a!wijking in zooverre van het be

paalde bij artikel 7 9 der voormelde wet van 
18 September 1852 kunnen, op verzoek van be
langhebbenden, gouden en zilveren werken, be
stemd tot uitvoer naar buitenslands met teruggaaf 
van belasting, in onafgewerkten atàat voorzien 
worden van het stempelteeken, bedoeld bij art. 78, 
tweede zinsnede dier wet, 

Van de aldus gestempelde werken wordt eene 
lijst in dubbel opgemaakt, vermeldende den naam 
en het meesterteekeo van den werkmeester, het 
ge-d:ht det yoorwerpen van iedere soort, waar
over de belasting is geheven en de daarop ge
plaatste stempelteekenen. 

.Een exemplaar van deze lijst wordt den belang
hebbende uitgereikt om bij de verzending ten nit
voer te worden ingetrokken. Het andere blijft 
berusten aan het kantoor van stempeling, tenzij 
teruggaaf op een ander kantoor verlangd wordt, 
in welk geval dat exemplaar daarheen wordt ge
zonden. 

2. Op lijsten, ouder dan drie maanden, wordt 
geen document ter uitvoer meer uitgereikt, be
houdens toepassing '1BD het bepaalde bij artikel 80, 
Sde lid der voornoemde wet. 

De Minister van Financiën is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 17den November 1891. 
(g8t. ) EMMA. 

!Je Mi,outer ua,o Fi,oa,ociën , {g8t,) PIKBSON, 

(Uitgeg. 23 No11 ]891.) 

19 No11ember 1891. Vo11111s der arrondissements
rechtbank te Arnhem , houdende beslissing 
dat de Provinciale Staten onder de Grond
wet van 1848 niet bevoegd waren om onder 
goedkeuring dea Konings een waterschap op 
te richten. 

(Zie ecMer lut arreat 11an de,o Hooge,o Raad 
der Ned. van 27 Maart 1882 , <J. V ,) 

De recbtbanl!: enz. , 
Geboo~d partijen ; 
Geboord de conclnBie van het O_lMlnb. min. bij 

monde van Mr. VA.Il DER PoBL HIDDf!IOH' daar
toe strekkende, dat het der rechtbank moge 
behagen opposant te verklaren kwaad-opposant 
tegen de hem beteekeode d wangmiddeleo, met 
last dat die volledig effect znllen aorteereo en met 
veroordeeling van hem in de kosten; 

Gezien de &tukken; 
OoenotJgende dat het tnsschen partijen buiten 

geschil is, dat het waterschap van den Onden 
IJssel werd opgericht door de Provinciale Staten 
van Gelderland bij besluit van 16 Juli 1880, 
afgekondigd den 2den Angustns 1882, terwijl het 
reglement op dit waterschap was goedgekeurd bij 
Kon. besluit van 26 Juli 1882, n°. 42; dat 
voor de. oprichting van dit waterschap in ·het 
gebied van den Ouden lJ ssel geen waterschap
of polderverbond bestond ; dat op den 2den 
Mei 1891 ten verzoeke van den 2den ged. han
delende in hoedanigheid van penningmeester van 
dit watersi,bap vier dwangbevelen tot betaling van 
waterschapslasten, aan den opp. werden beteekend; 

0. dat de opp. bij exploit van ll Mei 1891 
den ged. heeft doen aanzeggen dat hij tegen deze 
dwaogbevele~ in verzet kwam en voor deze recht
bank heeft doen dagvaarden , ten einde te hooren 
coocludeeren, dat hd der rechtbank behagen 
mocht de voormelde dwangbevelen te verklaren 
nietig, immers die te vernietigen en in elk geval 
buiten effect te stellen, met veroordeeling van de 
gedaagden in de kosten, op grond dat de Pro
Yinciale Staten onder de werking der Grondwet 
van 1848 onbevoegd waren onder goedkeuring 
des Konings geheel nienwe waterschappen op te 

richten; 
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0. dat na conclnaie overeenkomstig de dag0 . 

vaarding de gedaagden hebben geconcl ndee,rd, dat"· 
het der rechtbank behagen mocht den opp. te! 
verklaren kwaad-opp. tegen de hem beteekende' 
dwangbevelen, met last dat deze volledig effect 
zullen sorteeren, en met veroorde~li ag van den 
opp. in de kosten, op grond dat art. 192 der 
Grondwet van 1848 aan de Provinciale Staten de 
bevoegdheid gaf om onder goedkeuring des Konings 
geheel nienwe waterschappen op te richten, welke 
stelling in het breede werd toegelicM. 

0. dat opp. bij conclusie van repliek zijn ge
voelen nader verdedigde; 

0. in rechte: 

dat naar aanleiding van het Polderreglement van 
Gelderland, door den Koninf( goedgekeurd bij 
besluit van 23 September 1837, een levendige 

strijd is gevoerd over de vraag of dit reglement 
in overeenstemming was met art. 222 der Grond
wet van 1815; 

dat onder hen die de grondwettigheid ontkenden 
vooral op den voorgrond trad Mr. A. G. BBOUWBR 

(brochnre verschenen te Zalt-Bommel 1842), be
toogende onder meer dat de Staten uitsluitend 
bevoegd waren om veranderingen in de bestaande 
reglementen te maken, maar onbevoegd om ge
heel nieuwe voor alle waterschappen geldende 
reglementen te geven, waterschappen te splitsen 
of te vereenigen, zooals het aangevallen Pofder
reglemeut deed ; 

dat daarentegen de toeamalige Hoogleeraar 
THORBJ,:CKE (brief van een lid der Staten van 

elderland, Leiden 184,3) oordeelde dat het regie
ent ten dien opzichte steunde op de Grondwet; 

at THORBECKE in de kort daarna verschenen 
de uitgave zijner aanteekeningen op de Grond
et er de opmerkzaamheid op vestigde, dat '1e 
rondwet rec.htatreeks slecbts sprak van bestaande 
ijk- of watergenootschappen; dat bij de ontwerpen 
t grondwetsherziening van 8 Maart 1848 werd 

oorgesteld art. 220 te vervangen door de twee 
olgende artikelen: 

a. de Staten hebben het toezicht en gezag over 
Ie binnen hunne provinciën bestaande en met 
Konings goedkearing op te richten bestnren van 
oge en andere heemraadschappen , kanalen en 

Ie waterkeerende werken, hoe ook ,:ensamd, 
verminderd nochtans hetgeen in art. 218 om

ent het onmiddtllijk toezicht van de algemeene 
actie van den waterstaat over de daarbij ge
emde werken ia bepaald. De · wijze van be
emiog van gemelde besturen en de bevoegdheid 

om tot die benoeming voordrachten te dt>en, wordt 
door den Koning op voorstel der Staten bepaald ; 

6. behoudens de algemeene voorschriften der 
wet, worden de voor die besturen bestaande pro
vinciale of bijzondere reglementen en politiever
ordeningen in Rtaod gehouden, onverminderd het 
recht der Staten , om, onder goedkeuring des 
Konings, op voordracht ,,an of na verhoor der 
betrokken besturen of ingelanden, in de regle
menten veranderingen te maken of nieuwe vast , 
te stellen. Nieuwe politieverordeningen of wijzi
gingen in de bestaande worden op de wijze bij 
de opgemelde reglementen bepaald, vastgesteld en 

door tD88Chenkomst der Staten aan de goedkeuring 
'1ee Konings onderworpen; 

dat volgens de toelichting der regeering het 
art. a voornamèlijk ten doel had om de daarin 

vervatte bepaling ook op nieuw op te richten 
waterschappen toepasselijk te maken en de wijze, 

waarop die moesten worden tot stand gebracht, 
te bepalen; 

dat bij de voorstellen tot grondwetswijziging 
van 19 Juni 1848 de regeering zich als volgt 
uitliet : • De voorzichtigheid heeft daarom aange
raden de beginselen der artt. 219 en 220 der 
Grondwet te bebonden en eenigszios ,:ewijzigd 
over te nemen"; dat in het voorloopig verslag 
werd opgenomen: •sommige leden willen aan de 
Provinciale Staten niet alleen de bevoegdheid 
geven om veraodllringen in de bestaande regle
menten der waterschappen, maar ook om geheel 
nieuwe, algemeen in de provincie werkende ver
ordeningen van dien aard te maken. Bij gele
gen heid der vaatstelling van een algemeen polder
reglement in een der provinciën zijn uit de twijfeling 
van deze bevoegdheid moeijelijkheden ontstaan"; 

dat de regeering hierop antwoordde, dat de 
bevoegdheid der Staten om de bestaande inrich
tingen en reglementen der waterschappen te ver~ 
anderen onbeperkt waa, en geenazina de bevoegd
heid om geheel nieuwe en algemeen in de 
provincie werkende veranderingen niteloot; 

dat nadat in het algemeen verslag de verklaring 
der regeeriog niet volkomen geruststellend werd 
genoemd, omdat het voorgedragen grondwetsar
tikel alleen de bevoegdheid gaf om veranderingen 
te brengen in de bestaande verordeningen, in de 
nota van wijzigingen aan de I ste alinea van het 
latere art. 192 de woorden •en nieuwe vaat te 
stellen" werden toegevoegd; 

dat het ontwerp ter zake van de groote macht 
• aan d~ Provinciale Staten gegeven, tot levendige 
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beraadslagingen in de verschillende Kamers aan
leiding gaf, doch dat noch de voorstanders, noch 
de tegenstanders · met een woord van de bevoegd
heid der Staten om nieuwe waterschappen op te 
richten repten; 

0. dat in. art. 1112 der Grondwet· vim 1848 aan 
de Staten de bevoegdheid werd gegeven om onder 
goedkeuring des Konings nieuwe inrichtingen en 
reglementen der waterschappen vast te stellen ; 

dat volgens de natuurlijke uitlll!(ging hier alleen 
gesproken wordt van nieawe inrichtingen der be
staande waterschappen en daarente,11:en het op• 
richten van een nieuwe waterschap bezwaarlijk 
het vaststellen van eene inrichting van een water
schap kan genoemd worden; 

dat de geschiedenis der wetgeving wel verre 
van deze taalkundig gewrongen · uitleg11;ing nood• 
zakelijk or zelfs maar aannemelijk te maken, in• 
tegendeel aantoont, dat noch in de gowiaselde 
stokken, noch bij de beraadslagingen van het 
oprichten van nieuwe waterl!Chappen sprake ia . 
geweest, ja zelfs dat met grond vermoed mag 
worden, dat men de machl daartoe aan de Staten 
niet heeft willen geven; 

dat toch de bevoe11dheid in het ontwerp van 
8 Maart aan de Staten gegeven om met 'a Konings 
goeJkeoring besturen van waterschappen op te 
richten, waarmede blij kena de toelichting het op
richten van nienwe waterschappen werd bedoeld, 
niet ia overgenomen, terwijl• het ontwerp van 
lil Juni ook zonder deze overneming wegens de 
groote macht aan de Staten gegeven toch reeds 
aan hevige aanvallen bloot stond; 

0. dat de grondwetgever van 1848 niets anders 
heeft willen doen en niets 'anders gedaan heen 
dan den strijd tosschen BROUWER en THORBECKB 

in het voordeel van laatstgenoemde te beslissen j · 
O. dat de gedaagden ten onrechte meen en, dat 

'de Grondwet aan de Staten _de bevoegdheid ver~ 
leeneode om in de inricbti~g der bestaande water• 
schappen veranderingen te maken zonder eenige 
beperking, ja zelfs om bestaande waterschappen 
te vereeoigen or te splitsen, daarmede eo ipso 
de bevoegdheid gaf om geheel nieuwe water• 
schappen te vestigen; dat toch .de bevoegdheid • 
der Staten werd beperkt tot bestaande waterschap
pen en hun alzoo niet de macht is gegeven om 
een geheel nieuw publiekrechtelijk lichaam te 

. acheppen en dientengevolge een geheele streek 
polderplichtig te maken; 

0. dat bij het zwijgen der Grondwet uitsluitend 
de algemeene Rijkswetgever hiertoe bevoegd was; 

0. dat alzoo het middel van verzet is gegrond ;. 
Gezien art. 1>6 B. R. ; 
Rechtdoeode enz.: 
Verklaart de dwangbevelen den 2deo Mei 1891 

aan den opp. beteekend nietig en stelt die buiten 
effect; 

Veroordeelt de gedaagden in de koeten van .het 
geding, begroot tot aan dit vonnis aan zijde des 
Qpposants op f 170.1>5. 

27 NoDnn6er 1891. Bl!SLUIT, tot wijziging en 
aanvnlling van het Koninklijk besluit van 
4 Mei 1890 (Staafl6la4 o0 • 77), strekkende 
ter vervanging der bestaande besluiten, uit• 
gevaardigd krachtens artikel 1 der wet van 
21> Juli 1871 (Staat&bladn°. 91), •hondende, 
regeling van de bevoegdheid der consulaire 
ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke 
akten, en van· de consulaire regtsmBl(t," 

s. 178. 
1H NU)[ VAN H.M. WILHELMINA, l!NZ, 

W13 EMMA, KNZ. 

Op de voordracht van de Ministers van Buiten• 
landsche Zaken, van den faden October 189 l , 
n°. 10003 , l • afdeeling, en van J ostitie, van 
den 16deo October 1891, l• afdeeliog, n°. llö; 

Overwegende, dat het Koninklijk besluit van 
4 Mei 1890 (Staat&blaà n°. 77) wijziging en aan
volling behoeft; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
lOdeo November 1891, n•. 11); 

Gelet op het nader rapport van de i\l inisters 
vooroo,,md, van den 18 en 21 November 1891 
n°. 11184, l• afdeeling en n°. 126, l•afdeeling 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen 
Art. 1. Van artikel 3 van het Koninklijk be 

sluit van 4 Mei 18to (Staat&blad n,. 77) verval 
nummer 6, luidende: • Aan den coosu.l te Archa11ge 
(ressort het gouvernement Archaogel)". 

2. a. Aan het ressort van den consul te St. P 

t,raburg, vermeld in art. 3 van het Kooioklij 
besluit van 4 Mei 1890 (Staat&blad n°. 77) ond 
n°. 12, wordt tGeF;eVO!l!Çd het gouvernement À 

t:Aattg6l; 
6. iu de artikelen 2 n°. 6, 3 n°. 23 en 4 o•. l 

van het hierboven aangehaald beslnit wordt •co 
sul te .dmqy" gewijzigd in •consul-generaal 
boy"; 

c. in artikel 3 ,·an het hierboven bij letter 
aangehaald besluit wordt tnasrheo de numm 
37 en 38 ingelascht: •37l!i.t. Aan den consul 
Ma1tilla (ressort de Philippijosche eilanden)" 



28-30 NOVEMBER 11'!$ll. 205 

wordt "in margine" van die inlassching getlel4 
de aanwijzing ,Spaamclze Benttingen". 

d. de artikelen 3 n°. 68 en 4 n°. M van -het 
hierboven blj letter a aangehaalcl besluit worden 
gelezen: • Aan den consol-generaal te Bue,,o,
.A.yre, (ressort de Argentijnsche Republiek, uit
gezonderd de provincie Cordoba)" en daaronder 
worclt gesteld in artikel 3 als 58liia en in arti- · 
kei 4 ab 64lii.r: • Aan den vice-consul te Cordo'fla 

(ressort de provincie Cordoba)"; 
e. in artikel 3 van het hierboven bij letter a 

aangehaald besluit wordt onder de nnmmers 119 
(Aracajo) 60 (Bahia) 61 (Ceara) 62 ( Desterro) 
63 (Maranhlo) 64 (Maeeyo) 6ii (Para) 66 (Para
byba) 67 (Paraoagoa) 68 (Peroambuco) 69 (Rio 
de Janeiro) en 70 (Rio Grande do Sul) het woord 
•provincie" gewijzigd in •staat" en wordt daar
enboven onder de boven aangehaalde nummers 
60 tot en met 67, alsmede onder nummer 72 
(P'ïctoria) het woord ,vice-consul" gewijzi~d in 
-consul"; 

/. in artikel 3 van het hierboven bij letter a 
aangehaald besluit vervallen de woorden onder 
nummer 71 en luidende •Aan den vice-consul te 
Sa,,.tos (ressort de provincie SA.o Paulo)" en wor
den vervangen door: ,, Aan den consul te Sto 
Paulo (ressor\ de staat sto Paulo)". 

De Ministers van Buitenlandsche Zaken en van 
Justitie zijn, ieder voor zooveel hem betreft, be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatablad zal worden geplaatst en wa_arvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken

kamer. 
Het Loo, den 27aten November 1891. 

(get.) EMMA. 
De Mi1Sister 11an Buiten land.re/ze Zakffl , 

(get.) VAN Til!!NHOVEI(. 

De Mini,ter van Jwtitie, (get.) SM!DT. 

(Uitgeg. 12 Dec. 1891.) 

28 No11ember 1891. M1ss1V11: van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, aan de Commis
sarissen der Koningin in de provinciën, be
treffende vrijstelling van zegelrecht van akten 
van dispensatie van het verbod van in- en 
doorvoer van vee enz. 

Bij schrijven van mijn toenmaligen ambtsvoor
ganger d.d. 23 Maart 1886, n•. 980, afd. M. P., 

1 werd UH.E.G. in kennis gesteld met de beslis• ' 
sing van den toenmaligen Minister vBo Financien, 

dat akten VBO dispeusatie van het verbod van 

1 
invoer, bedoeld bij art. L van het Koninklijk 

1891. 

besluit van 8 December l 870 (Staatsblad n•. 194) 
niet waren vrijgesteld van zegelrecht. 

Ik heb de eer UH.E.G. mede te· deelen dat 
door den tegenwoordigen Minister van Financiën 
wordt aangenomen, dat aile verzoek2chrif en 
beschikkiop:ep, rakende wettelijke bepalingen rJtUt• 

gesteld in !,et bela11g rJan dett gezondl,ei<ktoe1ta1td 
11a11- den vusfapel, volgens art. 27 A n•. 44 van 
de zeizelwet, zijn vrijgesteld van bet zegelreeht, 
zoodat die vrijstelling kan worden toegepast niet 
slechts ten aanzien van het Koninklijk besluit van 
8 December 1870 (Staatsblad o•. 94) maar ook 

·van de Koninklijke besluiten van 17 A ngustn:a 1878 
(Staatsblad n•. 128), 27 Maart 1888 (Staatsblad 

·n°, 67), 26 Mei 1888 (Staatsb!aà, n°. 86), 14 An
l(DStos 1888 (Staat,hl,ad n•. 142), 1 December 1889 
(Staatsblad n•. 173), 11 September 1891 (Staaf,. 

!,!,ad o•. 169) en dergelijke. UH.E.G. gelieYe 
hiervan kennis te geven aan de bnrgemeesters in 
Uwe provincie. 

De Mini.,ter van Bi1Jnenlanà1clte Za.ten, 
Voor den Minister, 

De SecretarÎ8-Generaal, <.get.) 01.JCKMl!ESTER. 

$0 No11ember 1891. BESLUIT, tot wijziging van 
de reglementen voor de RijkskweP.kscholen 
voor vroedvrouwen. S. 179. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W11 EMMA, EKZ. 

Op de \'oordracht van den Minister van Bin
nenlaodsche Zaken, van 3 November 1891, 
n°. 3133, afdeeliug Medische Politie; 

Den Raad van State geboord (advies van 
17 November 1891, n•. 12; 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, van 26 November 1891, 
n•. 3506, afdeeling Medische Politie; 

Hebben goedgevondeu en verstaan: 
Art. I. In het reglement voor •, Riju hJeei

lMOOl 11oor llf'Oedllf'<nlWffl te Ám1tertlam , vastge
stèld bij Koninklijk beslnit van 27 Juli 1882 
(Btaatsblad n•. 118), gewijzigd en _aangevnld 
bij Koninklijk besluit van 6 October 1887 (Staat,

'fllatl n•. 169), worden de voli:eode wijzigingen 
geb-racht: 

a. Artikel 1 wordt gelezen als• volgt: 
• Het toezicht en het beheer over de Rijks

kweèkschool voor vroedvrouwen te Ám,terdam 

is opgedragen aan eene commissie, bestaande uit 
twee door den Minister van Binnenlandscbe Zaken 
te benoemen !~den en den hoogleeraar in de ver
loshnde aan de Universiteit van Àmaterdam. 

14 
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De commissie benoemt een harer leden tot 
voorzitter, een tot secretaris en een tot penning• 
meester." 

IJ. Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
• Het onderwijs omvat de theoretische en prac

tische verloskunde , de verzorging van jongge
borenen en de verpleging van kraamvrouwen. 

lle leerlingen der school maken gebroik: 
1 o. van het theoretisch en practisch verlos

kundig onderwijs aan de school te reven door 
een leeraar en eeoe meesteresse-vroedvroow, op 
voordracht van de commissie van toezicht en be
heer door den Minister van .Binoenlandsche Zaken 
te benoemen; 

2°. voor zooveel zij daartoe door de commiHie 
van toezicht en beheer worden aangewezen, van 
het practisch onderwijs aan de Universiteit te 
Áf118terdam door het bijwonen en het verrichten 
van verlossingen in de kraaminrichting dier 
nniversiteit onder leiding van de meeateresse
vroedvrouw dier inrichtin11:; 

3°. van het lager onderwijs te geven door een 
of meer onderwijzers of onderwijzeressen, op voor
dracht van de commissie van toezicht en beheer 
door den Minister van Binnenlandsche Zaken aan 

te wijzen. 
Voor iedere leerling, die ,cebrnik maakt van 

het onderwijs sob 2°. genoemd, wordt nit ' s Rijks 
schatkist jaarlijks dertig gnlden aan de gemeente 
Àmaterdam betaald , op eene declaratie van bur
gemeester en wethouders te voldoen." 

c. Artikel 7 wordt gelezen als volgt : 
• De commissie van toezicht en beheer is be

VOefl:d eene leerling, die na afloop van het eerste 
stndiejaar blijk geeft van onvoldoende vorde
ringen, het onderwijs in· dat studiejaar nog één
maal te doen volgen. 

De leerlingen zijn gebonden gedurende twee 11f 
(wanneer liet eerste lid van dit artikel w.ordt toe
gepast) drie achtereen volgende jaren het onderwijs 
bij te wonen, v66r dat zij het examen als vroed
vrouw mogen afleggen, tenzij door de commissie 
van toezicht en beheer de vergunning daartoe 
vroeger gegeven wordt. 

Hoor den Minister van Bionenlandsche Zaken 
kan in bijzondere gevallen, op voordracht Vllll 

de commisaie van toezicht en beheer, voor iu
en voor uitwonende leerlingen het genot van · het 
onderwijs en voor inwonende leerlin11:en ook dat 
van dè inwoning en verpleging worden verlengd 
voor den tijd van één jaar." 

à. ln het eerste lid van artikel 9 wordt voor 

de woorden: •bij den aanvang van October" ge· 
lezen •tegen de helft van September". 

. ll. In het reglemen! voor r.r Rijlu kweeluciiool 
t1oor vroedorou0en te Rotterdam, vastgesteld bij 
Ko11inklijk besluit van 27 Juli 1882 (Staats6kul 
n•. 118), worden de volgende wijzigingen gebracht: 

a. Artikel 10 wordt gelezen als volgt: 
•.De directeur is bevoegd eene leerling, die na 

afloop van het eerste studiejaar blijk geeft van 
onvoldoende vorderingen , het onderwijs in dat 
studiejaar nog éénmaal te doen volgen. 

De Jeerliogeo zijn gehouden gedurende twee of 
(wanneer het eerste lid van dit artikel wordt 
toegeput) drie achtereen volgende jaren het onder
wijs bij te wonen , v66r dat zij het exaoien als 
VfQedvrouw mogen afleggen, tenzij door den direc
teor de vergunning daartoe vroeger gegeven wordt. 

Door den Minister vau Binnenlandsche Zaken 
k&n in bijzondere gevallen , op voordracht van 
den directeur, voor in- en voor uitwonende leer• 
lingen het genot van het onderwijs en voor in
wonende leerlingen ook dat van de inwoning en 
verpleging worden . verlengd voor den tijd van 
Un jaar." 

6. Jo den eersten zin van artikel 11 wordt 
voor de woorden : • bij den aanvang van October" 
gelezen •tegen de helft van September". 

De Minister van Binnenlandeche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staat.r!Jlad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 30sten November 1891. 
(get.) l<l MM A. 

De Jfü,ister ta11 Bi11nenla,ulacl,e Zaken, 
(get.) TAK VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. 7 Der. 1891.) 

80 No11em!Jer 1891. ARREST van den Hoogen 
Raad der Nederlanden, houdende beslissing 
dat de onteigeuiogswet geen• verbod bevat 
om bij onteigening van meerdere in ver- • 
schillende gemeenten gelegen, l!laar aan den• 
zelfden eigenaar toebehoorende goederen, voor 
al die goederen in massa een bod te ~oen ; 
dat art. 41 van die wet niet van toepassing ia 
wanneer de beweerde waardevermindering te 

beschouwen ia als een gevolg van het gebruik 
van een werk, dat niet op den onteigenden 
grond, maar op dien van den onteigenaar 
zal worden gemaakt. 

De Hooge Raad enz. , 
Partijen gehoord ; 
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Gezien de stokken; 
0. dat als eerste middel van cassatie is voor

gesteld: schending en ve.rkeerde toepassing van 
art. 24 en art. 87 der wet van 28 Augustus 181il 
(Staatablaà n°. 126), regelende de onteiitening 
ten algemeenen nutte, op icrond dat de rechtbank, 
erkennende dat de onteigende partij aanspraak 
heeft op volledige schadeloosstelling in geld, 
ten deele in natura, echter geo!)rdeeld heeft, dat 
de vorderinj,t d~artoe verwerkt ie, zoo zij niet hij 
conclnsie van antwoord , maar eerst in het geding 
tot vaststelling der schadeloosstelling gedaan ia 
en bovendien verzuimd heeft de onteigende partij 
tot het daaratellen van het door deze zelf aauge• 

. . boden werk t~ \leroordeelen; 
0. dat dit middel steunt op eene verkeerde 

rooratelliog van de beslissing der rechtbank, daar 
tie rechtbank niet uitmaakt dat de vordering tot 
schadevergoeding in geld, liever dan in oatnra, 
in het algemeen verwerkt is, 1,00 zij niet bij con
clusie van antwoord is gedaao, maar alleen dat 
,Ie ged. daarop niet kan terugkomen, daar de 
opril reeds in het aaobo~ wordt vermeld, en hij 
hij zijne coocltisie van antwoord daartegen geen 
bezwaar heelt gemaakt, zoodat uit zijne judicieele 
houdini,? zijne goenkeuriog van het aanbod met 
betrekking tot het maken van een opril wordt 
afgeleid, en ook geene veroordeeliog verder 
noodig was; 

0. dat als 2de middel van cassatie is voorge• 
steld: schending en verkeerde toepassing van de 
artt. 17 en 18 in verband met de arlt. 2 l en 
:.!2 der wet van 28 Augustus 1861 (Slaat,b[aà 

n•. 126), regelende de onteigening ten alge• 
meenen nntte, op grond dat, wanneer meerdere 
in verschillende gemeenten gelegen, maar aan 
denzelfdeo eigenaar toebehoorende goederen worden 
onteigend , de onteigenende partij kan volstaan 
met een massaal aanbod en niet verplicht is ten 
àanzieu van elk dier perceelen afzonderlijk 
pogingen te doen om den eigendom daarvan in 
Jer minne te verkrijgen of deswege een aan bod 
te doen, met dien verstande, dat zel!s indien 
v66r de dagvaarding door den gemachtigde der 
onteigende partij · voor zoodanig afzonderlijk per
ceel een aanbod gedaan en door den eigenaar 
nao11eoomen ia, zulks de onteigende partij niet 
bindt; . · 

4 0. dat nergens in de wet ·een verbod gevonden 
wordt ~m een bod in massa te doen, bepaalde
lijk niet in de artt. 17, 18, 21 en 22 der wet 
op de onteigening, terwijl de 2de beweriµg haren 

feitelijken grondslag mist, daar de rechtbank in 
de 4de overweging van het bestreden voonia heeft 
beslist, •dat van zoodaoig aanbod niet vol
doeone blijkt" ; 

0. dat als Sde middel van cassatie is aange
voerd: schending en verkeerde toepassing van 
art. 41 der wet. no 28 A ugustns 18 51 ( Staat,. 
blad n•. I 25), regelende de onteigening ten al-

. gemeenen nutte, omdat de rechtbank, in strijd 
met het gevoelen der deskundigen , geen waarde
vermindering toelaat, veroorzaakt door het werk, 
doordien zij aanneemt dat dit ook zonder de ont
eigening onge11eer terzelfder plaatse zou kunnen 
worden uitg~voerd; 

0. daaromtrent, dat de rechtbank zeer terecht 
heeft beslist, dat de beweerde waardeverminde
ring niet zoude zijn veroorzaakt door de onteige
ning zelve, maar door het gebnik van een werk, 
dat niet op den onteigenden, maar op eigm 
grond door dé proviocÏll ml worden gemaakt, 
zoodat die waardevermindering uiet is een gevolg 
van · de onteigening; 

O. dat mitsdien ook dit middel is ongegrond ; 
Verwerpt de voorziening en . veroordeelt den 

eischer in de kosten in cassatie gevallen. 

6 December 1891. WET, tot wijziging van het 
f!Îertle hoofdstuk der Staatshegrootiog voor 
het dienstjaar 1890. S. 180. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin
dering van eenige artikelen hel tot.aal der 2de Afd. 
van dit hoofdstuk ~ehracht op f 1,626,01!6 en 
dat der 4de Afd. op f 327,000. 

5 December 1891. W!!T, tot wijziging van het 
flij/àe hoo!dstuk der Staatshegrooting voor 
het diens1jaar 1890. S. 181. 

Bij deze wet worden de _navolgende artikelen 
van dit hoo!dstok: 

a. verltoo!là: 
.J.rt. 50 met f ló,500. 
ll. 1Jerminàerà: 
.J.rt. 84 met / 1 ó,6ft0. 
Ten gevolge van voorschreven verhooling en 

vermindering • wordt het totaal der 2de A!d.' van 
dit hoo!dstok gebracht op f r, l 07,805 en dat 
der 4de Afd. op / 689,664-. 

.6 December 1891. WKT, tot wijziging van het 
•mie hoofdstuk der Staatsbegrooti og voor 
het dienstjaar 1890. S. 182. 



208 5 DECEMBER 1891. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin• · 
dering van eenige artikelen het totaal der lste Afd. 
van dit hoofdstuk gebracht op f 385,955 ; dat 
der 2de Afd. op f li,127, 760; dat der 3de Afd. op 
f 5,087,160 en dat der 4de Afd. op fl,979, 772.50. 

5 December 1891. WET, tot beschikbaarstellinF 
van gelden wegens door het Departement van 
Marine gedane verstrekkingen, voor den dienst 
van 1891. S. 183. 

Bij deze wet worden de gelden tot een bedrag 
van f 2i>li,700.34• voorhanden zijnde in 'e Rijk■ 
schatkist, wegens door het Departement van Marine 
gedane verstrekkingen, ten behoeve v11n dat Depar• 
tement voor den dienst van 1891 beschikbaar 
gesteld. 

5 December 1891. W:u, tot WIJZtgmg van het 
iznende hoofdstuk Á der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1890. S. 184. 

5 December 1891. WET, tot wijziging van het 
iznmde hoofdstnk B der Stsatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1890. 8. 185. 

Bij deze wet worden na verhooging en vermin
dering van eenige artikelen het totaal der 4de Afd. 
van dit hoofdstuk gebracht op f 5;079,295.47,6 ; 
dat der 5de Afd. op f 4,568,539.086 en dat ~ 
7de Afd. op f 1,681,427.44. 

5 December 1891. WET, tot verhoopng en wij
ziging van het aclitate hoofdstuk der Staats• 
begrooting voor het dienstjaar 1890. S. 186. 

Bij deze wet wordt na verhooging en vermin
dering van eenige 1trtikelen het totaal der 2de Afd. 
van dit hoofdstnk gebracht op f 256,570; dat 
der Sde Afd. op f 3,060,399; dat der 4de Afd. 
op f 8,706,173; dat der 5de Afd. op /910,213; 
dat der 6de Afd. op f 299,740 ; dat der 7deAfd. 
op f 939,700; dat der 8ste Afd. op f 720,090; 
dat der 9de Afd. op f 837,900; dat der l lde 
Afd. op /316,650; datderl2deAfd.op/51,490; 
dat der 13de Ard. op f l,915,150; dat der 
15de Afd. op f 431,700; dat der 16de Afd. op 
f 1,647,620 en het totaal van dit hoofdstnk op 
f 21,157,845. 

5 December 1891. WET, tot nadere beschikbaar
stelling van gelden wegens door het Depar• 
tement van Oorlog gedane verstrekkingen, 
voor den dienst van 1890. S. 187. 

Bij deze wet wordt van de gelden, wegens door 
het Departement van Oorlog gedane verstrekkingen 
in 's Rijks schatkist ten bedrage van/ 288,939.06• 
voorhanden, ten behoeve van dat Departement 
tot het doen van betalingen voor den dienst van 
1890 aisnog beschikbaar gesteld een bedrag van 
f 100,000. 

5 December 1891. WET, tot beijchikbearstelling 
van gelden wegens door het Departement 
van Oorlog gedane verstrekkingen , voor den 
dienst van 1891. S. -188. 

Bij deze wet worden de gelden wegens door het 
Departement van Oorlog gedane verstrekkingen , in 
's Rijksschatkist nog ten bedrage van/ 188,939.065 

voorhanden, ten behoeve van dat Departement, 
tot het doen van betalingen voor den dienst van 
189 l beschikbaar gesteld. 

5 December 1891. BESLUIT , betrekkelijk den 
herijk van d~ maten en gewichten in 1892. 
s. 189. 

IN NAAK VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 
W11 EMMA, ENZ. 
Op de voordracht van den Minister van Water

staat, Handel en Nijverheid van 4 November 1891, 
Lilt. A, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Gelet op art. 15 , Ja. a, der wet van 7 A pri 1 
1869 (Staatablatl n°. 57), waarvan de gewijzigde 
tekst is bekend gemaakt bij Koninklijk besluit 
van 29 November 1874 (Staaüblatl n°. 143); 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
24 November 1891, n°. 7); 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Waterstaat , Handel en Nijverheid, van 2 De
cember 1891, n°. 165, afdeeling Handel en 
Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 
1°. de maten en gewichten zijn in het jaar 1892 

onderworpen aan den herijk, bedoeld in art. 15, 
la., a, der bovengenoemde wet; 

2°. de herijk heeft plaats binnen het tijdvak, 
dat aanvangt op 1 J annari en eindigt op 1 Octo
ber van dat jaar ; 

3°. aan Gedeputeerde Staten der provinciën 
wordt opgedragen het tijdstip te bepalen, waarop 
de herijlr. voor elke gemeente binnen het onder 2°. 
genoemde tijdvak zal plaats hebben. • 

De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staaüblad zal worden geplaatet 
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en waarvan afeebrift aan den Raad van State ge
zouden zal worden. 

'e Gruvenh~e, den 5den December 1891. 

(get.) E M M A.. 

De Min. oan Waterstaat, Handel en Nijoer"4id, 
(J/et.) C. LELT. 

(Uitgeg. 10 Dec. 1891.) 

1 December 1891. WmxN, houdende bekrachti
ging van provinciale belaetin1te11. S. 190-200. 

De vereischte bekrachtiging wordt verleend aan 
de heffing ten behoeve der provinciën: 

Noord/Jrabant: van twee en twi11tig opcenten 
op de hoofdsom van de grondbelasting over 1892, 
en •an t1egentien opcenten op de hoofdsom van de . 
belasting op het personeel over den dienst 1892/98. 
s. 190. 

Gelderland: van zeoen opcenten op de hoofd
som van de grondbelasting op de gebouwde eigen• 
dommen en van aclit opcenten op de hoofdsom 
van de grondbelasting op de ongebouwde eigen
dommen over 1892, en van vijf en een lialven 
opcent op de . hoofdsom van de belasting op het 
personeel over den dienst 1892/1893. S. 19). 

Zuidliolland: van acl,t opcenten op de hoofd. 
som van de grondbelasting over 1892, en van 
vijf opcenten op de hoofdsom van de belnting 
op het personeel over den dienst 1892/Ua. S. 192. 

Noordliolland: van zepm opcenten op de hoofd
som van de grondbelasticg op de gebouwde eigen
dommen en vao acM opeenten op de hoofdsom 
vao de grondbelasting op de ongebonwde eigen-
1lommen over 1892, en van drie opcenten op de 
hoofdsom van de belasting op het penoneel over 
den dienst 1892/93. S. 198. 

Zeeland: vao acl,t en twintig opcenten op de 
hoofdsom vao de grondbelasting over 1892, en 
van achttien opcenten op de hoofdsom van · de 
belasting op het personeel over deo dienst 1892/98. 
s. 1u,. 

Utrecl,,t: vao ~a opcenten op de hoofd'°m van 
de grondbelasting over 1892, eo van zea opcenten 
op de hoofdsom der personeele belasting over den 
dienst 1892/93. S. l 95. 

Frieala,sd: van zea en dertig opcenten op de 
hoofdsom van de itroodbelasting over 1892, en van 
een en trDintig en een l,alven opcent op de hoofd
som van de belasting op het personeel over. den, 
,lienst 1892/93. S. 196. 

Overijm,l: van tien opcenten op de hoofdsom 
,·an de grondbelasting over 1892, en van tien 

opcenten • op de hoofdsom van de belasting op 
het personeel over den dienat 1892/93. S. 197. 

Groningen: van een en tkrtig opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelaeting over 1892 , en 
van een en dertig opcenten op de hoofdsom van 
de belasting op het personeel over den dienat 
1892/98. s. 198. 

Drmtl,e: van twee en dertig opcenten op de 
hoofdsom ,·an de grondbelasting over 1892 , en 
vao zeatien opcenten op de hoofdsom van de 
belasting op het personeel over den dienst 189.2/98. 
B. 199. 

Limburg: van zestien opcenten op de ht>ofdsom 
van de irrondbelasliog over 1892, en van dertien 
opcenten op de hoofdsom van de belasting op 
liet personeel over den dienat 1892/93. S. 200. 

Al deze wetten vaTlgen aan te werken met den 
laten Januari 1892. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven • te 'e Gravenhage, den 7den Decem

ber 189.2. 
(get.) EMMA. 

De Minister tian Binnenlamucl,e Zal,ii, 
(jJet.) - TAK VAN Poo&TV'LIET. 

(Uit,eg. 14, Dec. 1891.) 

8 Decemher 1891. W.ETTKN, hondende naturali-
satie van: 

Moritz Sacks. S. 201. 
Emile Meerta. S. 202. 
Hugo Ernst Wilhelm Julius Edll-

ard Dieckmann. S. 20a. 
Gerhard Kiinnen. S. 204. 
Gerharti ~•Ji nt. S. 205. 
Rudolpb Eugen Nitschmann. S.206. 
Peter Bruckscben. S. 207. 
Hermann Heinricb Hanewinkel. 

s. 208. 
Natban Leib (zich noemende Loeb). 

s. 209. 
Otto Loeb. S. 210. 
A.dolph Loeb. S. 211. 
Emil Albert Ferdinand Fiillner. 

s. 212. 
Friedrich Neresheimer. S. 213. 
Johann Anton Wicmann. S. 214. 
Caspar Johann Hei nr icb W arn-

d o rf f. S. 215. 

9 Dec11111her 1891. BESLUIT, tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van den llden Sep• 
tember 189 l (Staat1hlad n°. 169), houdende 
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verbQd van invoer in- en nitvoer nie Oo,tzaa" 1 .akten vóór of nà de goedkeuring geregistreerd 
van levende varkens en van uitvoer nit die ~erden. 
gemeente van vlee,cb, mest en afval dier _ Nu echter de Hooge Raad beslist beeft dat ·de 
dieren. S. 216. · bedoelde akten niet aan een verplichten termijn 

IN NAAK VAN H. M. WILHELM[NA, BNZ. onderworpen zijn, ia ook de aansprakelijkheid van 
W1;r EMMA, ENZ. de Secretarissen-Generaal vervallen. 
Overwegende, dat na 28 September 1891 geen Thans zijn de in art: 31 der wet van 22 Fri-

geval van trichinenziekte onder de varkens te .maire an VII genoemde partijen voor de rechten 
Oo,tzaa• ia waargenomen en er geen grolld is aanaprake_lijk, en wordt de akte goedgekeurd 
om aan te nemen, dat die ziekte aldaar nog Yoordat ze geregistreerd· is, dan gaat die aan
Yoorkomt; a_prakelijkheid, krachtens art. 47 dier wet, over 

Gezien art. 16 der wet van 20 J ali 1870 (Staau- op de autoriteit, die goedkeurde en die •per-
6!ad no. i31 ), laatstelijk gewijzigd bij die van sonnellemeat responsable des droita" wordt. 
15 April 1886 (Staaublad n°. 64) ; Om dit te voorkomen, is bij de aanschrijvingen 

Op de voordracht van den Minister van Bin, 'l!an den 24 September 1891, n°. 35, en 16 No
nenlandscbe Zaken, van 20 November 1891, .vember d.a.,., n•. 7, {l) er . op gewezen dat de 

n•. 8561, afdeelin,t Medische Politie; 
Den Raad van State geboord (advies van den 

1 December 1891, n°. 10); 
Gelet op het nader rapport van voornoemden 

Minister , van 6 December 1891, n°. 3728, afdee
lini.r Medische Politie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Het Koninklijk besluit van 11 Sep

tember 1891 (Staaûblaà n°. 169), houdende ver
bod van in,oer in- en uitvoer uit Oo,fzaa" van 
Ie.ende varkens en van uitvoer oit die gemeente 
van vleescb, mest en afval dier dieren, wordt 

iniretrokken. 
2. Dit besluit treedt in werkin,t op den vijfden 

dag 11a dien der afkondiging in het Staat16latl • 

en in de Staat1coura11t. 

De Minister van Binnenlandrnl:e Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit , dat in 
het StJU1t16latl en gelijktijdig in de Staat,courafll 

zal worden ,teplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

'a Gravenhage, den 9den December 1891. 
(get.) EMMA. 

ne Minüter van Binnenlandaclie Zaken, 
(!let.) Tu: . VAN POORTVLIET. 

(Uitgeg. 11 Dec. 1891.) 

10 Decem6er 1891. M1ss1n: van den Minister
van J'inanrien aan den Minister van Binnen• 
landscbe Zaken, betreffende r~stratie va 
akten van centrale- en muncipale besturen. 

Toen de akten van centrale besturen p;eacht 
werden aau eenen verplichten termijn van regi•., 
tratie onderworpen te zijn, waren de SecretariBSen, 
Generaal voor de betalinp;· der rechten aansprake
lijk en kwam het er dos minder op aan of cfe 

(1) De missive van 16 November 1891, ge
richt aan de directeuren der registratie en do
meinen, luidt als volgt: 

Bij de toepa88ing van de itesteendrokte aan
wijzing van den 24 September 1891, no. 3ó 
Reg., is twijfel gerezen omtrent de beantwoor
ding van de 2 volgende vragen : 

I. of akten van aanbesteding tnsschen centrale 
of municipale be,turen en particulieren moeten 
worden geregistreerd, voor dat tot uitbetaling der 
aannemin,:ssommen bevelschriften of mandaten 
kannen worden uitgereikt; 

II. of zoodanige aanbestedin11en zonder vooraf
gaande r~istratie kunnen W(!rden goed- of afge
keurd door eene hoogere autoriteit · dan die welke 
de contracten gesloten heeft. 

Het komt mij voor, dat de anb I bedoelde 
vraag in bevestigeaden zin moet beantwoord 
worden. 

De Algemeene Rekenkamer verevent krachtens 
de artt. 25 en 26 der wet van 8 October 1841 
(Staat,blatl n°. 40) de tjjksnitgaven, vóórdat ze 

· gedaan mogen worden of verleent daarvoor een visa. 
De Gedeputeerde Staten geven overeenkomstig 

art. 122 der provinciale wet bevelschriften af, 
ter uitbetaling van schulden ten laste der provincie. 

Burgemeester en wetbondera eindelijk bevelen 
volgens art. 224 der gemeentewet bij bevelschriften 
tot het doen van uitgaven uit de plaatselijke 
kassen. 

Al deze lichamen zijn ooitetwijfeld gevestigde 
autoriteiten, als waarvan in art. 23 der wet van 
22 Frimaire VII sprake ie, terwijl het college 
van Gedeputeerde Staten en dat van burgemeester 
en wethouders de bedoelde handelingen niet kttnnen 
verrichten zonder in overtreding te komen met 
art. 47 dier wet. Immers aan die bandelinien 
moet of een besluit van het college voorafga.àn, 
of de handeling gaat met het nemen van zulk 
een besluit gepaard. 

Of een besluit mondeling of schriftelijk genomen 
wordt eo of het besluit al dan niet in het be
velschrift vermeld wordt, maakt voor de toe-
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· akten v66r de goedkeuring moeten worden gere~ 
giatreerd, maar het spreekt vBn zelf dat er vol 

. strekt geen bezwaar tegen ia om op den ouden 
voet voort te gaan en met de registratie tot nà. 
de goedkeuring te wachten, als de autoriteit die 
goedkeurt, voor de betaling der rechten zorgt. 

De registratie oà de goedke11ring levert echter 
wel bezwaar op, voor zooveel de akieo VBO pro
vinciale en gemeentelijke besturen betreft, tenzij 
er zekerheid ia dat die akten oà. de goedkeuring 
ter registratie zullen worden aangeboden. Voor 
zoover de goedkenring van dergelijke akten door 
Uwe .Excellentie plaats beeft, ia bet du~ weo
achelijk als die zekerheid niet bestaat,. dat ze 
vooraf geregistrterd worden. 

passelijkheid van genoemd art. 47, dat geheel 
algemeen luidt, geen verschil. 

Wel ia reeds beweerd dat, vermits de oitbe-

In dergelijke gevallen zal de registratie tegen 
een vast recht van / 1.20 dienen plaats te hebben 
behoodeos bijvordering na de goedkeuring. 

Wordt de aan besteding afgekeurd, dan ia het 
vaste recht, op grond van de vrijstelling, ver
leend bij Koninklijke besluiten van ó J' uli 1828, 
n•. 93, en 12 October 18.34', n°. 97, voor 
teruggave vatbaar. 

De Minuier van Finand&, 
(get.} PIJ!RSON. 

17 December 1891. Bij besluit van 17 Decems 
her 1891, n°. 29, is bepaald, dat de vrij
dom van briefpo1', toegekend aan de bataljoos
commandaoten der dienstdoende achotterijeo 
mede zal worden toeicekeod aan de compagnie's• 
commandanten dierzelfde schntterijeo, en dat 
die vrijdom tevens zal worden uitgestrekt tot 
de oodel'linge briefwisseling der bataljooa
commaodanten en tot die der compagoie'a• 
commandanten in verschillende gemeenten. 

. taling van een prijs, bedon!len bij eene overeen
komst v11n een centraal- of gemeeotebestnor, een 
privaatrechtelijke handeling is, ook de afgifte van 
een bevelschrift tot uitbetaling eene privaatrechte
lijke handeling zijn zou, doch deze bewerinll' is 
blijkbaar onjuist. De formaliteiten , die bij het 

Decem~er 1891. BESLUIT, houdende aanwij
zing van de gemeente 'l'il!JUrg als loaplaats 
van goederen, ingevoerd met spoortreinen. 

s. 217. 

doen van betalingen , nit de kassen van centrale- · 24 
of gemeentebesturen moeten in acht l(enomeo 
worden, dragen, blijkens de aangehaalde wets
artikelen een publiekrechtelijk karakter, en de 
afgifte der bevelschriften en het .nemen van de 
besloiteo daartoe strekkende, zijn ongetwijfeld 

.publiekrechtelijke handelingen. 

Bij dit beJluit, dat in werking treedt op 1 Ja
nuari 1892, wordt de jl'emeeote Pil6tirg mede 

Wat de sub Il gestelde vraag betreft, is het 
evenmin twijfelachtig dat de goed- of afkeuring 
van de hoogere aoloriteit niet kan worden ver
leend , dan nadat de registratie van de akten no 
aanbesteding heeft plaats gehad. Die goed- of 
afkeuring heeft plaats bij een besloi\ van het be
trokken college en het nemen van dit besluit, 
waarbij de belangen van particulieren ten nauwste 
betrokken zijn, kan zonder overtreding van meer
genoemd art. 47 der wet van 22 Frimaire an VII 
onmogelijk plaats hebben. 

Een voldoend aantal gesteeodrukte exemplaren 
dezer aanschrijving, ter uitreikiag aan de daarbij 
betrokken ambtenaren in den kring Uwer directie, 
is hierbij gevoegd. 

aangewezen voor de lossing van goederen, inge
voerd met spoortreinen op den voet van het 
besluit van 26 Maart 1872 (Staati/Jla,J, n°. 19), 
gewijzigd bij dat van 12 Maart 1876 (Staatr• 

fJlaà n•. óS}. 

24 December 1891. BESLUIT, tot ooteigedhig van 
pereeelen in de gemeente Mijdrecl,f,, welker 
bezit, ten behoeve van den vestingbouw, 
vereil'Cht wordt tot het maken van eeoe 
inlaatsluis in de eerste Bedijking der Mijdrecht
ache droogmakerij. S. 218. 

28 December 1891. WET, tot vaststelling :Ier begrooting V'BD Neàerlanà8cl,,-[1'di,ë voor het dienat-
jaar 1892 (Hoofdstuk I. Uitga,;m in Neàerla11tl). S. 219. (Pll'fklN't.} 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr,1 EMMA, ISNZ • •• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 28 April 1864 

(StaatalJlaà n°. 36), de begrootiog van Neàerland8cll-Inàië jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten 
moet worden vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
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Art. 1. Het lste hoofdstuk der beg~ootia~ vaa uitgaven van Nederlanàsc!t-Indië voor het dienst-
jaar 1892, betreffende de oitg•11en in Nederland, wordt vastgesteld als volgt: · 

1 • À/deelillfl: Regeering en Hooge Colleges • / 24,600_ 
2• Departement van Justitie . . • 89,950 
8• Departement vaa Financiëa • 9,660,300 
4• Departement van Binnenlaodsch Bestuur 1,713,308 
li• Departement van Onderwijs, Eeredienet en Nijverheid. 667,477 
6• Departement der Bnrgerlijke Openbare Werken • 6,298,700 
7• DspMtement van Oorlog. . . • 4,769,822 
s• llepartement ,·an Marine • 4,8112,860 
9• Bijdragen · van Nederlandsch-lndië aan de middelen tot dekking 

van 's Rijks uitgaven . . . . . . . . Memm-ie. 

/ 26,U6,517 

28 December 1891. WET, tot vaststelling der bep;rooting van Nederlanàsc!t-lndiii voor het dienst
jaar 1892 (Hoofdstuk Il. Uitgaven in Nt!derlanàsc!t-lnd~). S. 220. (vn-leort.) 

IN NAAM VAN ll. M. WILHELMlNA, ENZ. 
Wrs EMMA, 1':NZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 

(Staatsblad n•. 85), de begro~ting van Nede1'!anàsc!t-Indië j11&rlijks bij afzonderlijke wet of wetten 
moet worden vas~esteld; . 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State. enz. • 
Art. 1. Het Tlde hoofdstuk der begrooting van uitgaven vnn Nederlanàsc!t-lndiii voor het dienst-

jur 1892, betreffende de ,eitgaven in Nederlanruc!t- lndiii, wordt vas~esteld als volgt, 
1• À(deeling: Re1teering en Hooge Colleges .. / l,129,l30 

6,4-70,881 
8,179,004 

2• Departement van J nstitie . 
3• Departement van Financiën • 
4• Departement van Binnenlandsch Bestuur • 
5• Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid 
6• • Departem~nt der Bnr!(erlijke Openbare Werken. 
7• Departement van Oorlog 
8• Departement van Marine . . . 

' . 
82,951,286 
ll,164,2 16 

• 22,721,902 
• 24,197,010 

5,192,008 

/ 111,005,437 

28 necember 1891. WET, houdende aanwijzing van de middelen en inkomsten ter goedmaking van 
de uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederl•ndacA-l ndië voor het dienstjaar 1892 
(Hoofdstnk 1. Middelen ei. ido111aten in Nederlantl) . S. 221. (r,eriort.) 

IN NAAM VAN H. M. WILHELM IN.~, ENZ. . 
\V1,1 EMMA, ENZ . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 

(Staat,blad n°. 35), de middelen tot dekking der uitgaven, begrepen in de begrooting van Nede.-
landac!z.-Jnd/,ë, jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 
. Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, begrepen in de beide hoof~stukken der begrooting van 
Nederlandac!t-lndië voor het dienstjaar 1892, worden over dat jaar gebezigd de na te noemen in 
Nederland te ontvangen middelen, te weten: 

1. Verkoop van koffie, en:r. 
Art. 2. In het bedrag, dat aan de in Nederland en in Nederland.!c!t-lndüi te ontvangen middelen 

tot goedmaking der in art. 1 dezer wet bedoelde uitgaven ontbreekt, wordt voorzien door eene 
oitkeering nit de nader bij de wet vast te stellen . batige sloten der algemeene rekeningen wegens de 



•28 DECEMBER 1891. 213 

ontvangsten en uitgaven van Nederlantkcfi-Indiè over de diensten van 1889 en 1890 en voor 
iooveel noodig door eene geld leen in~ , krachtens eene nader vast te stellen wet aan te gaan. 

Art, 3. Deze wet treedt in werking met den lsten J annari l 892. 
Lasten en bevelen, enz. 

M I D D E L E N E N I N K O M S T E N I N N E D E R L A N 0, 
Rnmi"g fJ00r liet d i e,utjaar 1892. 

l. Verkoop van koffie 
2. Verkoop van kinabast • • . 
3, Verkoop van .Hanka-tin . . . 
4. Verkoop van tin, in natnra als pachtschat te voldoen door de Billiton-maat-

schappij, 2800 pikols . . • . • • . • . • • . . . , . 
5. Terugbetaling door de vennootschap tot het aanleggen en exploiteereu van den 

spoorweK van Samaran_q langs Soera!tarla naar DioT,;o!tarta ,_ van de krachtens de 
roncessie door den Staat aan haar voorgeschoten gelden . . . . . . . . . 

6. Ontvangsten van civieleo of algemeenen aard . . . . . . 

/ 13,22 li23 
196,020 

• 6,061,292 

166,048 

7, Ontvao~sten in betrekking tot het Departeme_ot van Oorlog in Neáerlandac!i-lnqië • 

861i,OOO 
47,000 
43,100 

620,286 8. Ontvangsten in betrekking tot het Departement van Marine in Neáerlanásclt-Indië • 
9. Uitkeering uit hel- uader bij de wet vast te stellen batig slot der algemeene 

rekening wegenR de ontvan~ten en uit.gaven van Nederla111l~clt-Indië over den dienst 
van 1889 . . . . . 550,000 

/ 21,761,268 

28 December 1891. WET, houdende aanwijzing der middelen en inkomsten ter goedmaking van 
de uitgaven, begr~pen in de begrooting van Neáerla,ad,ack0 lndië voor het dienstj1ar 1892 
(Hoofdstuk II. Miááele11 en inkomst~ ût Neáerlaná1cl,,-J"áië) . S. 222. (1Jer!tort.) 

IN NAAM VAN H. M. WILHF:L\1lNA ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. , • doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel 2 der wet van 23 April 1864 

(Staatablad n•. 86), de Illiddelen tot dekking der nitgaven, begrepen in de begrooting van Neder

landscli-Indië, jaarlijks bij afzonderlijke wet of wetten worden aangewezen; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1 . Tot goedmaking van de nitgaven, begrepen in de beide hoofdstukken der begrooting van 

Neáerlandacli-Indië voor het dienstjaar 18\!2, worden over dat jaar gebezigd de na te noemen in 
Neáerlandacli-Indië te ontvangen middelen, te weten , 

l. Boeten door de Algemeene Rekenkamer opgelegd, en~. 
Art. 2. Deze wet treedt io werking met den lsten .Januari 1892. 
Lasten en bevelen, enz. 

M I D DE LE N EN I N KO M STEN . 1 N, N ED ER LA N D S C H-1 N D I Ë. 
Raming fJ00r liet dienatjaar l 89 2. 

Regeering en Hooge Coflege,. 

1. Btieten door de Algemeene Rekenkamer opgelegd . . . . . . f 

Departement van Justitie. 

2. Gerechtelijke (1) boeten en confiscatiën . . . . . . . • 
3. Terugbetaling van gerechtskosten in strafzaken. . . . . 
4. Belasting op civiele processen bij residentie- en lan4raden in de Buitenbezittingen. • 

200 

186,000 

19,000 
260 

------ -
Transporteere . f 204,460 

(l) De administratief opgelegde boeten wegens te late betaling van bela~tingen, enz. zijn onder 
t bedrag dier inkomsten begrepen. 
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Per transport 
6. Hetgeen den Staat aankomt uit de opbrengsten der wees- en boedelkamers 
6. Opbrengst van den arbeid der gevangenen . 
7. Verstrekking van voeding aan gegijzelclen . 

Departement van Financiën. 
8. Verpachte middelen 
9. In- en uitvoerrechten en accijnzen en andere ontvangsten daarmede in verband. 
ila. Iu- en uitvoerrechten en verpachte middelen . i11 Indragiri, tot dusver door 

het inlanclsch bestuur geheve11. 
10. Haven- en ankeragegelden 
11 Loods- en kaaigelden in de haven van Tandjong-Priok . 
12 Personeele belasting • 
18. Patentrecht . 
14. - Verponding en belastinit van de specerijperken op de Banda-eilanden 
15. Openbare verkoopingen . . 
11\. Zegelrecht. 
17. Recht van overschrijving van vaste goederen 
18. Belasting op rijtuigên. 

I 204-,4.li0 
96,000 
7,000 

22,000 

• 23,484,230 
• 11,264,000 

60,000 
256,000 

76,000 
880,000 
922,000 

• 1,743,000 
664,000 
980;000 
576,000 

19. Recht van successie en overgang onder Europeaeen en met hen gelijkgestelden • 
197,000 

48,000 
10,400 20. Licentiën tot het honden van Chineesche speel- of dobbeltaMs 

21. Belasting op het slachten van rundvee, bnfl'ele, paarden en veulens in de 
· Preanger regentschappen • 

22.. Belasting op het bedrijf • 
23. Bijzondere belastingen in de Bnitenbezittingen . 
24. l(ortingen ten behoeve van de burgerlijke pensioenen 
25. Terugbetaling van voorschotten, v66r dit dienstjaar aan bnrgerlijke landsdienaren 

en aan gepensionneerden verstrekt . • 

Departement va• Binnenlandsck Be,tuur. 
26. Bijdrage tot de kost.en van bestuur van de landschappen en eilanden onder 

M enado lanits de noordkust van Celebes . 
27 . Hoofdgeld van de heerendienstplichtigen in -de gonvernements-landen van 

Java en Madnra, met oitzonderiog van de residentie Batavia (equivalent voor afite• 
schafte heerendiensten) • 

28. Hoofdgeld van mandoors en arbeiders in de Minahassa , die zich bij particu
lieren verhuren en gevestigd zijn op de erven en bouwgronden hunner dienstgebruikers 
en daarom van heerendienst zijn vrijgesteld • 

29. Kadaster . 
80. Landelijke inkomsten en andere grondlasten. 
31. Afstand van grond • 
S2. Registratie van werkcontracten gesloten door eiirenaren of administrateurs van 

landbouw , mijnbouw- of nijverheidsondernemingen met van elders afkomstige 
arbeiders 

33. Koffie . 
34,. Cijns over den gonvernementa-anikerriet-aanplant in vorige jaren . 
85. Verkoop van kina-enten en zaad • 

68,000 
2,780,000 

• 2,219,260 
317,000 

640,000 

22,760 

• 2,700,000 

.,. 260 
56,000 

• 16,67 1,ó00 
• 1,289,700 

86. Vogelnesten, voor zoover niet onder de verpachte middelen be(trepeQ. en mllststofl"en • 
37. Verhoor der vindplaatsen van schildpadeieren aan het zniderzeestrand in de 

61.,00 
9,087,50 

431,00 
1,00 

5:1, 30 

afdeeling Soekaboemi (Preauger regentschappen) . 
88. Verhnnr van de vischvijvers te Tello en te Sambong Dwaja (Gonvernement 

van Celebes en onderhoorigheden) 

Transporteere 

1,58 

1,02 

f 77,680,94, 



28 - DECEMBER 1891. 

Per transport 
89. Houtwezeo 

40. Terngbetaliog van het aan Paogeran Adipati Arlo Praboe Prang Wedono 
verleend renteloos voorschot 

Departement van 0..d=ij• , Eeredien,t m lvijuer~eid. 
4tl. Onderwijs 

215 

f 77,680,945 
• 1,812,200 

100,000 

42. Verkoop van producten uit den cultnurtuin van 's lands plnoteotoio te Boitenzorp; • 
48. Landsdrukkerij . 

865,400 
1,600 

]4,5,000 
44. Vergoediop; voor de verpleging van krankzinnigen in de daarvoor bestemde 

gestichten • • . 

46. Pare vac,cinogéoe 
4t6. IJk van maten en gewichten 
47. Belasting op het houden van loterijen 
48. Tin 
49. Zont . 

50. Vast recht en cijns van concessiën tot winning van delfstoffen 

Departement der Burgerlijke Open/Jare 1Y erkm. 

Verkoop en verhoor van hnizen en andere gebouwen • 
Ontvangsten voortvloeiende uit waterleidingen · en overvaarten. 
Vergoeding voor het gebruik van de loskraan aan het havenksnaal te Samarang. • 
Vergoeding der kosten van onderzoek en beproeving van stoomtoesteJlen 
Brievenpost • . 
Binnenlandsche paardenpost. 
Telegraphie • 

4t0,000 
Mfl'IIUlrie. 

8,000 
all,000 

481,100 
8,047,000 

8,600 

20,000 
18,800 

2,000 
16,000 

980,000 
8,000 

660,000 

61. 
62. 
58. 
64. 
6.11. 
66. 
57. 
68. 
59. 

Hetgeen den Staat aankomt uit de opbrengst van de particuliere telephoon 
Spoorwegen . · 

13,000 
• 6,312,000 

Departement van Oorlog. 

Bijdragen voor de opleiding van jongelingen bij het pnpillenkorps 60. 
61. Boeten en andere ontvangsten, voortspruitende nit contracten van aanneming 

1
en nit leverantiën. • • • ~ • . 

. 
62. Tern~betaling van verplegingskosten in de hospitalen 
68. ArtiJlerie-constrnctiewinkel • 
64t. Topographisch bnrean en lithographisch etablissement 
66. Verkoop en ver hour · van voor 's lands dienst bestemde bruikbare vaste en 

~oden, Jt()ederen . • • • • 
66. Ver koop van afgekeurde en overtollige vaste en andere !toederen. 
67. Stoomtramweg in Atjeh . 
68. Terngbetalinit van voorschotten, v66r dit dienstjaar aan militaire landsdienaren 

•erstrekt. • • • • 
69. Andere ontvangsten 

Departement van Marine. 

70. Loodsgelden, met uitzondering van die in de haven van TandjonJ!: Priok. 
71. Vergoeding voor het keuren van stoomschepen. 

1 72. Vergoeding door vreemJe oorlogsschepen en pnrticnliere vaartui11:èo voor het 

ebruik van 's lands loa• en laadhoofnen, drijvende droge dokken, ketelbok , pont en 

8,000 

1..5,000 
137,11011 

300 
5,000 

1611,000 
70,000 
87,700 

400,000 
211,000 

150,000 
4,500 

iellichter, alsmede voor de kosten vl\n het dokken, vertimmeren en hersteJlen • 12,000 
'13. Vergoeding door den erfpachter van een gedeelt_e van het tot de haven van 

andjong Priok behooreude terrein voor het gebruik van 's lands dokken • Me111orie. 

Transporteere f 97,24t8,4t4tl> 
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Per traosport f 97,24.8,445 
i4. Steigergelden en huur van kolenloodsen eo opslllgterreioen te Taudjong Priok. • 39,000 
75. Verkoop van zeekaarteo uit het depöt en de onderdep6ts • . 5,000 
7·6. Verkoop van voor 's lands dienst bestemde bruikbare goederen . . 42,000 
77. Vetkoop van afgekeurde eo overtollige goederen. • • . • . • 80,000 
78. Terugbetaling van voorschotten, v6ór dit dienstjaar aao landsdienaren verstrekt. • 15,000 
79. Korting op de traktementeo vao de ambtenaren bij het marine-etablissement 

te Soerabaija, bij verplicht gebruik van eeoe gonveroements-woning . 
80. Andere ontvangsten . . • . . . . • 

Ontvangilten va11 gemengden aard e. toeoallige 6ate11. 

81. Verkoop van voor 's ~ands dienst beste~de brnikl,ar~ goeJeren nit 

voorraad vau het civiel departrent . • . 
82. Verkoop van af~ekenrd , en overtollige goede,en nit als voren 

83. Alle andere ontvanga,en • • . • . 
1 . 

Totaal 

den 

22,000 
5,000 

84,000 
43.000 

315,001) 

/ 97,848,445 

28 December 1891. WET, tot verhooi,;iog der be!(rooting van Nederlandack-Indië voor het dienst
j•ar 1892, ten behoeve van de voorbereiding der exploitatie van het Ombi!iënkolenveld door 
,het Gouvernement S. 223. 

28 December 1891. Wn, to' . wijziging der beitrooting van Nederlandacl,-I,ul,ië voor het dienst
jaar 1890 (Hoofdstuk I. flilgaven ÏII Nederland). S. 224.. 

28 December 1891. Wrr, tot wijziging der begrooting van Nederfandaclt-Indië voor het dienst
_jaar 1890 (Hoofdstuk Il. Uitgaven in Neà<11"ûadlcl,-Inàiê). S. 225. 

28 Decem6er 1891. Wrr, tt t wijziging van de koloniale huishoudelijke begrooting van SurÏllame 
voor het dienstjaar 1890./ · S. 22•3. 

28 Decem6er 1R91. W&T, hpudende vaststelliog van het eerate hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 

het dienstjaar }892. S. 1227. 
Bij deze wet wordt het Iat~ hoofdstuk der be!(rootiog van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1892, 

betreffende het Huis der Koningin, vastgesteld zooale liet hierna verkort vol!!t: 

Art. 1. Inkomen van de Jl::oningin / 600,000.-
• 2. Inkomen van de ~oningin-Weduwe. • • • • . • . • . 150,000.~ 

• 8. Onderhoud dei: K3ninklijke paleizen . • • • • • . . • . . . • 60,000.1 
• 4. Kosten der aanalu\ting aan de gemeentelijke waterleiding te 'e-Gravenhage 

van het Konitklijk paleis in het Noordeinde, van de Konioklijke 

stallen en va~ het Huis in 't Bosch; kosten van aanleg der water
leiding in deze gebouwen en vao aansc_haffing van brandbluschmid• · 
delen, alsmede der aansluiting van het Huis in 't Bosch aan de brand-
weertelegraaf of de telepbooo, met de kosten van ontwerp en toezicht. • 13,200.-

/ 813,200.-

28 Decem6er 1891 . WET, 1oudeode vaststelling van het sevende hoofdstulr .J. der Staatsbegrootin1 
voor het dienstjaar 189 . S. 228. 

Bij deze wet wordt het lde hoofdstuk .J. der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaa 
1892, betreffende de Nationale Schuld, vastgesteld zooals hierna verkort volgt: 

1 • Afd.: Interesten, lijfrenten, enz. . • • • • • • 
2• Amortisatie en aflossing van nationale schuld • . • • • • • . 

f 32,189,806.2 
2,845,800.-

f 3ó,081i,606.2 
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28 December 1891. WET, tot aanwijzing v ,11. 

de middelen ter goedmaking van de uit
·gaven, begrepen in de Staatsbegrooting v®r: 
het dien~tjaar 1892. S. 229. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMI NA ENZ: 

W1.r EMMA, ENZ ••••••• doen te wete~: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, 

volgens de artt. 123 en 12, der Grondwet, jaar• 
lijks de middelen behoo~en te worden aangewezen 
tot dekking van alle uitgaven des Rij ka, in de 
algemeene begrooting begrepen; 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State enz. · 
Art. 1. Ter 11:oedmaking van de uitgaven, be

grepen in de al11:emeene begrooting voor het dienst,. 
jaar 1892, zullen over dat jaar worden gebezigd 
de middelen en inkomsten hierna omschreven , 
te weten: 

1 °. de Rijks directe en indirecte belastingen, 
accijnzen en rechten, . hierna genoemd : 

a. grond/Jetaating , 
6. de belasting op het ptr1oneel, 
c. het patentreclt.t , 
tl. de accijnzen, 
e. de rechten en boeten van zegel, regiatratie, 

lt.ypotlteek, ,ucce1rie en 011ergang hij 011erlijden , 
/. de rechten op den iMoer en het formaat

zegel, in gebnik bij heffing van die rechten, 
g. de waarborg en belasting der gouden en rit11eren 

w8rken; 
2°. de inkomsten der domeinen, wegen en 

, oaartm; 
8°. de opbrengst der pwterijen; 
4°. de inkomsten der Rijkatelegra/111'; 
6°. de opbrengst der Staaûloterij; 
6°. de opbrengst der uitgifte 11an aktffl r,oor 

de ;aclt.t 111' 11ia,clt.erij ; 
7°. de opbrengst der lootlsgeltlen; 
8°. het recht op de mijfl8fl; 
9°. het aandeel van het Rijk in de opbrengst 

van de ezploitatie der Staaû,poorwegen ; 
10°. de opcenten op de hoofdsom der volgende 

belastingen en rechten , te weten: 
a. een en tw•tig en een Aalven opcent op de 

grontl6elaating van de Offgefxnuode eigffl.dqmmen , 
6. twintig. opcenten op het per,oneel, 
c. acAt en twilftig opcenten op het patentreclt.t; 

zullende de opcenten op het personeel en op 
het patentrecht geheven worden over het ge• 
heele belastingjaar, eindigende den laatsten 
April 1893; 

tl. vijftig opcenten op de rechten en boeten 
van ug1l, met uitzondering vàn die, genoemd 

bij de letters a, fJ en c van art. 13 der wet van 
den llden Juli 1882 (Staat86/,ad n•. 93) en bij 

· art. 2 der wet van den Sisten December 1885 
(Staaû/Jlatl n°. 264), 

e. acltt en dertig opcentm op: 
de rechten en boeten van rtgiatratie, welke 

vier ten h,mderd bedragen , daaronder begrepen 
het bij art. 13, n°. 1, laatste lid, der wet van 
den 16den Juni 1832 (Slaata6/aà, n°. 29) op de 
helft verminderde recht van vier ·ten honderd 
voor de verkoopingen van domeinen van den Staat, 

het recht en de boete van regiatratie, bedoeld 
bij art. 14 der wet van den llden Juli 1882 
(Staau6lad n°. 92), 

de rechten en boeten van regiatratie, verschul
digd op de akten, welke vóór den laten Jann• 
ari 1883 eene zekere dagteekening hebben ver• 
kregen, 

. de rechten en boeten van mcce11ie en "n 
011ergang !Jij ooerlijàm, 

f. llijftig opcmtm van het formaatzege in 
gebruik bij de heffing van rechten op den invoer, 

!I· 'lri,i/tien opcenten van het recht op de mijffen, 
· voor hoade pwten en collectelo<m; 

11 °. e11aailo<m, in geval van verbreking van 
gouden en :nlveren tDer!ten en voor gehalte-proeven , 
welke geen betaling van belasting ten gevolge 
hebben; 

12°. de veracliiltende <mtuangaten en tonallige 
6aten hierna omschreven : 

•· de toevallige baten, het beheer van den ge
wonen dienst der gevangenissen betreffende , 

b. de inkomsten, voortvloeiende . nit den arbeid 
der gevangenen , 

c. de inkomsten, voortvloeiende uit het beheer 
der Rijkswerkinrichtingen te Y eenAuûm, HOONI 
elll nabij Leiden, 

rl. de opbrengst van de Nederlandse/te Staaû• 
courant en het Y eralag der Hattdelingen t1an de 
State. Generaal , 

e. de opbrengst van het Staaü6latl, 
f. het bati11: slot van het Fonds der Algemeene 

Landsdrukkerij , 
g. de opbrengst van voor het publiek verkrijg• 

baar gestelde stukken , 
A. de justeerloonen van gewichten, 
i. de consnlaatrechten, 
;. de baten , voortvloeiende uit het beheer van 

's Rijks veeartsenijschool, 
}. de baten, voortvloeiende uit het beheer van 
t Universiteits-ziekenhuis te Leidffl en van het 

Rijks-krankzinniitengesticht te Medemblik, 
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I. de bijdragen in de kosten van aanleg en 
onderhoud van landswerken , 

m. de vergoeding van de provinciën en gemeenten 
voor de invordering van opcenten op de directe 
belastingen , 

"· de ontvangsten wegens Hrrichtingen betrek-
kelijk het kadaster, 

o. de boeten van verschillenden aard , 
p. de gerechtskosten , 
g. het aandeel van 75 ten honderd in de op

bren11at van de boeten en verbeurdverklaringen, 
bij de diredte belastingen , rechten op den invoer 
en accijnzen vallende, 

r. de teruggave wegens het aandeel der niet 
ten behoeve van 's Rijks kas geheven opcenten 
in de kwade posten op de grondbelasting over 
•het dienstjaar 1889 en op de personeele belasting 
ol'er het dienstjaar 1889-1890 ; 

,. de kosten van schattinir, telling en her
zienill!( voor de personeele belasting, die, inge
voi,e art. 49 der wet van den 29sten Maart 1833 
(Staat1blad, n°. 4), ten laste der belastingplichtigen 
op de kohieren worden nitgetrokken, 

t. de kosten van vervolging tot invordering 
van directe belastingen en de kosten van beachtjj
ving voor het patentrecht aan de schatkist ver
vallen, ioomede de vergoeding voor het rond
brengen v"an patentbladen, 

u. de leges aan de schatkist vervallen, 
11. de verjaarde renten_, 
to. de inkomsten van den Hoogen Raad van 

Adel en de rentén van de te zijnen name op 
het Grootboek der Nationale Schuld , renteqde 
21- pet. ten honderd, ingeschreven kapitalen, 

:e. de inkomsten van de Grootboeken der Natio
nale Schold, 

ij . de bijdragen voor pensioen van burgerlijke 
ambtenaren, ingevolge de wet van den Oden 
Mei 18\10 (Staatablad n°. 78) en van de v66r 
l•. J~i 18i6 in dienst getreden burgerlijke amb
tenaren, 

11, de. bijdragen voor pensioen van onderwijiers 
bij openbare lagere scholen , 

aa. de betalingen voor het aft.eggen der examens 
bedoeld bij art 65 ter der wet tot regeling van 
het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die 
\'an den Baten December 1889 (Staat,blad n•. 175), 

bb. de schoolgelden van leerscholen , verbonden 
aan de Rijkskweekscholen van onderwijzers, 

cc. de schoolgelden van leerlingen aan de Rijks
normaalschool voor teekenonderwijzera en aan de 
Rijksschool voor kunstnijverheid, 

dd. de bijdragen van ler.rlingen en kweeke
lingen op de Rijka hoogere bnrgetscholen, de 
Jfiijkslandbouwschool en de Polytechnische school, 

ee. de bijdrage van de [!emeente Gouda in ·de 
!rosten van uitbreiding der Rijks hoogere borger

, cihool aldaar van driejarigen cnrsua tot eene van 
tjjfjarigen cnrsna, en de bijdrage van de gemeente 

' .'&tterdam in de koeten der aldaar bestaande 
Ilijkainrichting tot- opleiding Yan vroedvrouwen, 

./f. de bijdragen voor het volgen der leasen 
aan de Rijksuniversiteiten en de betalingen voor 

.' !,et afleggen der examens, bedoeld biJ art. 89 
der wet van den 28sten April 1876 (Staata-
T,lad, n°. 102), · 

gg. de bijdragen van kweekelingen der Rijks-
4(:ademie van beeldende kunsten , 

,U. de bijdragen voor de opleiding van cadetten 
l)ij de Koninklijke Militaire Academie en van 

, jongelingen op de Popillen11Chool , · 
ii. de bijdragen , voor de opleiding van adel

borsten bij het Koninklijk instituut voor . de 
Marine en van adspirant-administrateurs te 'flTil
ltmuoorcl, 

;j. de teruggaven en renten van voorschotten, 
.U. de opbrenp;st van verkochte Rij ksgoedere!l 

eu eigendommen, 
ll. de oitkeeringen ,an België: . 
1 °. volp;ena art. 18, alinea a, van het verdrag 

van den oden November 1842, goedgekeurd bij 
de wet van den 4den Februari 1843 (Staata!Jlad 

n°. 3), wegens de vunrgelden op de Weater
Schelde; 

2°. volgens art. 10 van de overeenkomst van 
den alsten October 1879, goedgekeurd bij de 
wet van den 22sten April 1880 (Staatsblad 

n•. 63), voor werken voor de nitloozing der 
Vlaamsche wateren, 

mm. de oitkeering van den muntmeester voor 
het gebruik der Rijkamnntinrichting, 

""'· de teruggave van de uit de Staatsbegrooting 
bestreden kosten voor de Rijke-postspaarbank. 

oo. de ternggave door gemeenten ter zake van 
hetgeen door haar volgens art. 4,5 der wet . tot 
regeling van het lager onderwijs, zooals ~ie is 
gewijzigd bij de wet van den llden Juli 1884 
(8taat,blad n°. 128) over 1890 te veel is genoten, 

pp. de ontvangsten wegens houtgeest, gebezigd 
tot ,ennenging ,an gedistilleerd en wegens stoffen 
gebezigd tot vermenging van zont, 

'IIJ · alle andere ontvangsten niet tot de voren
genoemde behoorende ; 

13°. de bijdragen vaff Nederlamuck-Indië aan 
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de middelen tot dekking van 'a Rij ks .uitgaven
over het dienstjaar 1892 ; 

14°. het aandeel ,111n de geldmiddete.. "a,.. 
Neàerlandaclz-lndië in de uitgaven wegens nit-_ 
girte of bllleeoiog van bewijzen van vlotleode 
schuld, en de •oitkeeriop; uit die middelen wep;ens 
reote ad drie en tee8 tiende ten honderd in het 
jaar over de ,i:elden, welke in 1892 uit 'a Rijke 
schatkist worden voorgeschoten; 

16°. het aandeel 11an de geldmiddete.. 11an 
Nederlamucl, -Indië in de uitgaven voor rente èn 
efloasiog van drie en een !,alf ten houderd renté
gevende Nationale Schold; 

16°. eene bijdrap;e van ltonderd f>ijflig duizend 

gulden nit het Fon//,3, "oorupruitende r1it li:oop

prijzm "an domeinen; 
17°. het aandeel 11an den Staat, ingevolge de 

wet ·van deu 7den Augustus 1888 (Sfaal6blad 

n°. 122), in de win.rtm àer Neàerlantkclte 

Banl&, zijnde een llierde gedeelte der over het 
boekjaar 1892-1893 bjlhaalde winsten; 

18•. de lege8, geheven ingevolge de wet van 

den 9deo Mei 1890 (Staatablad o0 • 80). 

2. Naar aaoleidiog vao art. 35 der wet van 
den 2lsteo April l 810 (Bulleti11 dea Loü n°. 283) 
wordt het proportioneel recht op Je mijnen voor 
het jaar 1892 bepaald op twee en een !tal/ tm 
!wflàerd der zuivere opbrengst. 

3. In de som, welke aan de middelen en in
komsten bij artikel 1 dezer wet aangewezen, tot 
goedmaking vau de daarbij vermelde uitgaven 
ontbreekt, kan, in afwacbliog van nadere wette
lijke bepalingen, worden voorzien door uitgifte 

van achatkistbiljetteo en schatkistpromessen of 
door beleening van schat.kistbiljetten, tot een be
drag van hoogeteoe twee millioen vierlzonderd 
duÏUfld gulden. 

~- Deze wet treedt in werking met den laten 
Januari l 892. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te '1 Gravenhage, den 28steu De

cember 1891. 

(get.) E M M A. 

De Min van Financiën, (get.) PrEIISON. 

(Uitgeg. 28 Dec. 1891.) 

STAATSBEGROOT fNG VOOR HET DIENSTJAAR 1892. 

WET OP DE MIDDELEN. 

Raming fJ00r liet dieufjaar 1892. 

.BENAMING- DER MIDDELEN EN INKOMSTEN. 

A. f)i,recte bela8iingen. 

a. Groodbelastiog: Hoofdsom . . . . . . f 11,350,000.-
21! opcenten op de grondbelasting van onge-

bouwde eigendommen • . . • l, 192,000.-:
------ / 12,542,000.-

af: ontheffingen, kwij.tscheldingen en oninbare posten • 40,000.-

ll. Personeel: Hoofdsom . 
20 opcenten. 

af: ontheffingen, verminderingen, 

posten . . . . . . . 

c. Patenten: Hoofdsom 

28 O}llltlnteo. . . • 

• f 10,500,000.-

. • 2,100,000.
------ f 12,600,000.-

afschrijvingen en oniubare 
• 1,102,000.-

f R,600,000.-
• • 1,008,000.
------ - f 3,608,000.-

af: ontheffingen, verminderingen, afschrijvingen en oninbare 

posten . . .. 80,000.-

Transporteere • 

BELOOP 
PER lUDDEL OP 

INKOHST. 

/ 12,5og,ooo.-

• 11,498,000.-

• 4,528,000.-

f 28,628,000.-
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1 
BENAMING DER MIDDELEN EN IN!s.OMSTEN. 

BELOOP 
PER JIIDDF.L 01!' 

INKOKST. 

· Per transport f 28,528,000.-

B. .J.ccijnzen. 
a. Suiker . 
b. Wijn 
C. Binnenlandsch en bnitenlandsch gedistilleerd. 

. f .8,500,000.
• 1,800,000.
• 24.,500,000.-

d. Zont. • 3,850,000.-
e. Zeep. • 2,000,000.-
f. Bieren en azijnen • 1,070,000-
g. Geslacht • 3,000,000.-

C. Indirecte bela8iÎlngen. 

a. Zegelrechten 
b. Registrntiorechten 
c. Hypotheekrechten 

d. Rechten van successie en van overgang bij overlijden. 

• f 2,750,000.
• 6,600,000.
• 975,000.
• 8,100,000.-

50 opcenten op zegelrechtcn . 
38 opcenten op registratierechten 

f 18,4.25,060.
. f 585,000.-

• 1 ,600,000.-
88 opcenten op de rechten van successie en 

van overgang bij overlijden . • • 8,078,000.-
• 5,213,000 -

• 4,4,, 720,000.-

--- ----1 • 23,688,000.-

D. Recl,,ten op den ini,oer. 

a. Rechten op den invoer • f 5, 700,000.-
b. Formaatzegel . , . • 7,200.-

50 opcenten op het formaatzegel . 
I 5,701,200.
• 3,600.-

E. ll'aarborg en lJekuti"/1 der goutktt m :nli,erm t11erm. 

Belasting (hoofdsom en opcenten). • / 285,000.·-
Essaailoon, in geval van verbreking der werken en voor gehalte-

proeven, welke geene betaling v~n belasting ten gevolge hebben • 900.-
---- ---

F. Domt!Ïnm. 

a. Inkomsten van de gewone domeinen, tienden, enz. • f 
ll. Inkomsten van het domein van Oorlop: • 
c. Inkomsten van de groote wegen • 
d. Inkomsten van vaarten, veren en havens. " 

G. Op1Jreng8' der po,terijen • 
H. Iniom&tm oan de Rijlutelegrafe11. • 
I. 
J. 
K. 

OplJrengat der Staaûloterij • • 
OplJrengat der uitgegeom alten "0<11' de jacl,,t m rnuclurij 
Lood.,gelden . • 

1,600,000·-
55,000 -

815,000.-
860,000.-

. 

Transporteere 

• 5,710,800.-

. 285,900.-

. 2,880,000.-. 7,100,000.-. 1,868,000.-. 661,500.-. 14.0,000.-. 1,350,000.-

/ 115, 782,200.-
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BENAMING DER Mil)OELEN EN INKOMSTEN. 

Vast recht . . . 
Proportioneel recht 
10 opcenten voor 

21 April l810 . • 

Per transport 

L: Recltt op de mijftffl. 

. ./ 

kwade poaten • volgens art. 36 der wet van 

6 opcenten voor collecteloon, volgens artt. 37 en 38 van het 
decreet van 6 Mei 1811 . . • • . • . . • . . . • . • 

235.-
6,1 00.-

610.-

305.-

221 

.BELOOP 
PER MIDDEL OP 

l!IKOM.BT. 

/115,782,200.-

1.2110.

M. Áa11deel van liet Rijk in de ophreng1t 11an de ezplmtatie der Staaûspoorwegffl• • 4,345,000.-

N. Y n1cllillende 011t11ang1ten en tonallige haten. 

a. Toevallige baten, het beheer van den gewonen dienst der 
gevangenissen betreffende. • . • • • • • • . • . • . f 

h. Inkomsten, voortvloeiende nit den arbeid der gevangenen . . • 
c. Inkomsten, voortvloeiende nit het beheer der Rijkswerkinrich• 

tingen te Veenhuizen, Hoorn en nabij Leiden . • • . • • . 
d. Opbrengst van de Nederlamuclie St®t1courant en het Y w,lag 

dn Htfndelingen 11an de Staten• Generaal . . • • • • • 

e. Opbrengst van het Staat8hlad • . • • • . • • • , • 

f. Batig slot van het fonds der Algemeene Landsdrukkerij. . . • 
g. Opbrengst van voor het publiek verkrijgbaar gestelde stokken. • 
A. J usteerloonen van gewichten. , • • • • . • • . • • • 
i. Consulaatrechteo. • • . . , • . . . . • . . 
j. Baten, voortvloeiende uit het beheer van 's Rijke veeartsenij• 

school. . • • • • • . , • , . • • . • • . • 
i Baten, , voortvloeiepde nit het beheer van het Universiteit&• 

ziekenhuis te Leiden en het Rijks-krankziooigellgesticht te Medemhlii. • 
l. Bijdragen in de koaten van aanleg en onderhoud van landswerken. • 
m. Vergoeding door de provinciën en gemeenten voor de invor• 

dering van opcenten op de directe belastingen. • , . . , • . . 
11. Ontvangsten wegens verrichtingen betrekkelijk het kadaster • 
o. Boeten van verschillenden aard . ·• . . . . • . . . 
p. Gerechtskosten • • . . • • . • • . . • . , • 
g. Aandeel van 75 ten honderd in de opbrengst der boeten en 

verbeurdverklaringen bij de directe belastingen, rechten op den in• 
voer en accijnzen vallende • . • . . • • . • 

r. Teruggave wegens het aandeel der niet ten behoeve van 's Rijke 
kas geheven opcenten in de kwade posten op de grondbelasting 
over het dienstjaar 188~ en op de persooeele belasting over het 
dienstjaar 1889- 1890 • • • . . . . • , • . . . • • • 

,. Kosten van schatting, telling en herziening voor de personeele 
belasting, die ingevolge art. 49 der wet van den 29sten Maart 1833 
(Staatsblad n•. 4) ten laste der belastingplichtigen op de kohieren 
worden uitgetrokken • . • . . • . • • • • . . . 

t. Kosten van vervolging tot invordering van directe belastingen 

2.600.-
166,400.-

173,260.-

36,000.-
6,000.-

26,000.-
14,000.-
20,600.-

. 40,000.-

25,000.-

95,000.-
119,000.-

246,000.-
47,000.-

145,000.-
52,000.-

40,000.-

390,000.-

153,000.-

1891. 
Transporteere • • . f 1,794,860 - f 120,134,450.-

15 

' 

) 
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BENAMING DER MIDDELEN EN INKOMSTEN. 
BELOOP 

PER Jl!DDRL 01!' 

INKOllST. 

Per transport . f 1,794,SB0.- fl20,134i,450.-
en koeten van beschrijving voor bet patentrecht aan de schatkist 
vervallen, zoomede vergoeding voor het ró dbrengenvan patentbladen. • 

u. Leges aan de schatkist vervallen . . . . . . • 
11. Verjaarde renten • • • • • . • • • • . . • • • • 
w. Inkomsten van den Hoogen Raad van Adel en renten van de 

te zijnen name op het gro~boek der nationale schold, rentende 
~½ ten honderd, ingeschreven kapilalen. . . . . . . 

:z. Inkomsten van de grootboeken der nationale schold . . 
ij. Bijdragen voor pensioen van bnrgerlijke ambtenaren, ingevolge 

de wet van den llden Mei 18110 (Staatsblad a•. 78), en ~an de 
v66r 1°. Jnli 184.6 in dienst getreden burgerlijke ambtenaren. 

,:. Bijdragen voor pensioen van onderwijzers bij openbare lagere 
ecbolen . . . . • . • • . . • . . • . . . . • • 

aa. Betalingen voor het afteggen der examens bedoeld bij art. 66ter 

der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd 
bij die van den 8sten December 188\l (Staatsblad n°. 176) • • • • 

bb. Schoolgelden van leerscholen, verbonden aan de Rijkskweek• 
scholen van onderwijzers. • • • • • . • . • . . 

cc. Schoolgelden van leerlingen aan de Rijksnormaalschool· voor 
teekenonderwijzers en aan de Rijksschool voor kunstnijverheid • • • 

dd. Bijdragen van leerlingen en kweekelingen op de Rijks hoogere 
burgerscholen, de Rijkslandbouwschool en de Polytechnische echool. • 

ee. Bijdrage van de gemeente Gouda in de kosten van uitbreiding 
der Rijke hoogere burgerschool aldaar van driej~rigen conus tot 
eene van vijfjarigen cursus en bijdrage van de gemeente Rotterdam 

in de kosten der aldaar bestaande Rijke-inrichting tot opleiding van 
YJ'oedvrouwen • . . • • . • . • . . • • • • • • 

ff. Bijdragen voor het volgen der leasen aan de Rijksoniversiteiten 
en betalingen voor het afteggen van examens, bedoeld bij art. 89 
der wet van den 28sten April 1876 (Staaublad n°. 102). • • • • 

gg. Bijdragen van kweekelingen der Rijksacademie van beeldende 
kanaten • • • . • . • • • • • . • • • • • • • 

An. Bijdragen voor de opleiding van cadetten bij de Koninklijke 
Militaire Academie en van jongelingen op de pupillenschool . • 

ii. Bijdragen voor de opleiding vlln adel orsten bij het Koninklijk 
Institnut voor de Mari\)e en van ad ,irant-administrateurs te 
W illemaourd. • • • • • • • • • • • • . • • 
jj. Ternggaven en renten van voorschot n • • . • • . • • 
.U. Opbren~t van verkochte Rijksgoede n en eigeudommen •• 
ll. Uitkeeringen van Belgii: 

1 •. volgens art. 18, alin. 3, van het erdrag van 
5 November 184.2, goedgekeurd bij_ de et van den 
4den Febrnari 184.8 (Staaublad n•. 3) wegens de 
vnurgelden op de Weater-Scltelde • • • • . / 10,000.-

20. volgen& art. JO van de overeenkoms van 81 Oç. 

33,000.-
123,000.-
16,000.-

22,000.-
24,000.-

677,000.-

170,000.-

28,000.-

12,616.-

3,926.-

92,600.-

11,700.-

217,000.-

5,000.-

66,660.-

41,850.-
2,300.-

220,000.-

Transport re . • . f 10,000.- f 3,4.51,4.00.- f120,134i,460.-
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BELOOP 
PKR IUDDEL 01' 

INKOHST. 

Transporteere • . . / 10,000.- f 8,M>l,4.00.- /120,184,4.liO,:.._ 
tober 18711, goedgekeurd bij de wet van den 22sten April 
1880 (Staatablad n•. 63), voor werken voor de uit• 
loozing der Plaam,cAe toatere11 • • . • • . • • • ~8,300.-

mm. Uitkeering van den muntmeester voor het gebrnik der Rijks-
mnntiorichting . • • • • • . . . • . • . • . . 

'"'· Teruggave v_an de oit de Staatsbegrooting bestreden kosten 
voor de Rijks-post&paarbank . . . : . . • • • • • . • 

oo. Teruggave door gemeenten ter zake van het.geen door haar 
volgens art. 46 der wet tot regeling van het lager onderwijs , zooala 
die gewijzigd ia bij de wet van den llden Juli 1884. (Staat1olad 

n•. 123) over 18811 te veel is genoten . • . . . . • . , . • • 
pp. Ontvangsten wegens houtgeest , gebezigd tot vermenging van 

gedistilleerd en wegens stoffen gebezigd tot vermenging van zout • ,, 
'1'1· Alle andere ontvangsten niet tot de vorengenoemde behoorende, • 

68,800.-

Memorie. 

172,000.-

70;000.-

100,000.-
200,000.-

O. Bijdragen van Nederlanà,,ch-lndië aan de middelen tot dekking vso 's Rijks 
uitgaven over het dienstjaar 18112 . . . . . • . . . . . . • • 

P . .d.andeel van de geldmiddelen van Nederlanà,,ch-Indië in de uit.gaven wegens 
uitgifte of lieleening van bewijzen van vlottende snhold en oitkeering oit die mid
delen wegens rente, ad drie en ::ea tiende ten honderd in het jasr over de gelden, 
welke in 1892 uit 's Rijke schatkist worden voorgeschoten • . . 

Q . .J.anàeel van de geldmiddelen van Nederland1el,-lndië in de uitgaven voor 
rente en a1lossing van drie en een half ten honderd rentegevende schold . . . • 

R. ,Bijdrage uit het Fond, , voorup_ruitenàe uit leoopprij::e11 van tUJ1J1eiltefl. 
S. .J.a1tdeel 11a1t tlm • Staat, ingevolge de wet van den 7 den Aogostoa 1888 

(Staat1blad n•. 122), in de winsten der Nederlandsehe Bank, zijnde een vierde 
gedeelte der over het boekjaar 18~1/1892 en drie vierde gedeelten der over het 
boekjaar 1892/1898 behaalde winsten. · • • . • . • . • • . . • • • . • 

T. Legu, geheven ingevolfte de wet van den llden Mei 18110 (StaauMatl n°. 80). • 

4,061,700.-

Memorie. 

Memorie. 

l,86!1.,000.
l!i0,000.-

1,200,000.-
200,000.-

Totaal • • . /127,600,150.-

28 December 18111. WET, betreffende het aan
gaan eener geldleening ten laste van den 
Staat. S. 280. 

IN NAAK 'V.A.N H. M. WILHELMINA, ENZ. 

W1.r EMMA, ENZ .•••••• doen te weten, 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 
het noodzakelijk ia te voorzien in de middelen 
tot dekking van de nadeelige aaldo's der alge
meene rekeningen van Staatsontvangsten en uit
gaven over de dienstjaren 1886, 1886, 1887, 
1888, 1890 en 1891, en dat het wenschelijk is 
geld.en op te nemen, waaruit de ten laste van 

den Staat in omloop zijnde 8½ ten honderd rente
gevende schnldbekentenissea , uitgegeven door de 
voormalige N ederlandscbe Rhij nepoorwegmaatschap
pij , kunnen worden afgelost; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State en1. 

Art. 1. De Minister van Finan~iën wordt ge
machtigd tot de tegeldemaking van schuldbeken
tenissen aan toonder, ten laste van den Staat, 
waarvan de · renten, ad drie en een half ten 
honderd in het jaar, betaalbaar zjjn op halfjarige 
eon pons verschijnende 1 April en 1 October. 

Die tegeldemaking , waarvan de voorwaarden , 
voor zoo ver zjj niet bij deze wet zijn geregeld, 

15• 
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door genoemden Minister worden vastgesteld, ge
schiedt voor zoodanig nominaal bedrag als noodig 
is tot verkrijging eener som van hoogsten• ojjf 
en r,e,rtig millioen gulden. 

De schuldbekentenissen worden v66r de uit(iiifte 
door de Algemeene Rekenkamer geregistreerd en 
van een bewijs dier registratie voorzien. 

De coupons zijn .betaalbaar te ÁtMterdam en 
in de verdere door den Minister van Financiën 
aan te wijzen plaatsen. 

Wanneer plaatsen, in het buitenland gelegen, 
voor die betaalbaarstelling aanRewezen worden, 

• kan door deu Minister van Financiën aan de 
met die uitbetalin~ te belasten bankiers of bank
instellingen eene provisie worden toegekend van 
ten hoogste één achtste ten honderd over het 
nominaal bedrag der door hnnne tnsschen komst 
uitbetaalde coupons en aftosbaar gestelde schuld

bekentenissen. 
2. De in art. 1 bedoelde schuldbekentenissen 

worden na voorafgaande openbare uitloting voor 
haar nominaal bedrBf!; afgelost. 

Die loting en aftosssing gescbieilen jaarlijks, 
voor de eerste maal in het jaar 1893, minstens 
en zoo na mogelijk ten beloop" van een half ten 
honderd van het nominaal bedrag der uitgegeven 
scholdbekenteuissen vermeerderd met het bedrag 
der door de verplichte àftossingen vrijgevallen rente 

Het plan van aflossing wordt op de schuldbe

kentenissen afgedrukt. 
Tot vroegere of meerdere aftossing dan het plan 

aanwijst blijft de Staat na 1 Januari 1896 te 
allen tijde bevoegd. De afgeloste stnk'ken worden 
ter vernietiging bij de Al1temeene Rekenkamer 

overgebracht. 
3. Indien de Slaat een gedeelte der bij deze wet 

bedoelde schuldbekentenissen inkoopt, blijven de 
nommers dier stokken deelen in de lotingen, 
welke tot aftossing der schuld worden gehouden. 

4. De renten der schuldbekentenissen loopen 
· niet verder dan tot aan den dag van aftoshaar

stelling. 
Het recht tot opvordering van het kapitaal der 

aftosbaar gestelde •tukken vervalt tien jaren na 
den dag van atlosbaarstelling. 

5. De bonders der bij deze wet bedoelde schold. 
bekentenissen kunnen, zoolang die stokken niet 
zijn uitgeloot, daarvoor, indien zij dit verlangen, 
met inachtneming van door Ona le stellen regelen, 
inscbrij ving van gelijk bedrag bekomen op het 
Grootboek der drie en een half ten honderd rente
gevende Nationale Schuld, zonder betaling van 

alidere kosten dan die van de deswege vereischte 
' form nlieren. 

De aldus verwiRSelde schnldbekentenissen worden 
ter vernietiging bij de Algemeene Rekenkamer 
overgebracht. 

Bij uitloting dier schuldbekentenissen wordt 
het voor hare aftossing bestemde bedrag tot inkoop 
of aftoBSÎng van rentegevende Nationale Schuld 
aangewend. 

6. Aan bankiers en bank-instellingen, zoomede 
.makelaars en anderen , die commissiehandel in 
effecten uitoefenen, wordt wegens de inschrijvingen 
voor de bij deze wet bedoelde schuldbekentenissen, 
welke aac hen, in geval van openbare inschrij
ving worden toegewezen , een vierde ten honderd 
van het nominaal bedrag dier inschrijvingen toe• 
gekend. 

7. Van de tegeldemaking der bij deze wet be
doelde schuldbekentenissen wordt eene rekening 
afgelegd, die, na door de AlgemeeneRekenkamer 
te zijn opgenomen en gesloten, aan de Staten• 
Generaal wordt medegedeeld. 

8. De bestemming van de opbrengrl der bij 
deze wet bedoelde geldleening wordt bij de wet 
geregeld. 

9. De biljetten van inschrijving van de bij 
deze wet bedoelde geldleeni ng zijn vrij van 

ze1telrecht. 
10. Deze wet verbindt met den dag harer 

afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 28sten De

cember 181! l. 
(get.) EMMA. 

De MitJilter oan Fi11aMiim, 19,t.) P1EBSON. 

(Uitgeg. 1 Jan. 1892.) 

28 Decem!Jtl'f' 181!1. Wn, betreffende de heffing 
der grondbelasting voor 181!2. S. 231. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 
W 1;r EMMA, 11:NZ •• •• ••. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

nadere voorziening nopens de heffing der grond-
belasting noodig is; • 

Zoo is het, dat Wij den Raad van State enz. 
Art. 1. In artikel 37 der wet vao 25 April 1871! 

(8taaû!Jlatl n•. 81!), gewijzigd bij art. 1 der wet 
van 31 December 181!0 (8faaûhlaà n•. 11!4), 
wordt •181!2" vervangen door •181)3". 

2. In artikel 41 van eerstgemeldë wet, gewijzigd 
bij art. 2 ,an genoemde wet ,an 31 December 
181!0, wordt • 1891" vervangen door •181!2". 
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3. Deze wet treedt in werking op den dag 
harer afkondigiog. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te '• Gravenhage, den 2Baten De

cember 1891. 
(.get.) EMMA. 

De Miniater van Financiën, (.get.) PIEJISON. 

(Uitgeg. 1 Ja,.. 1892.). 

28 Dece,n6er 1891. Wn, tot wijziging van het 
der-de hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar ] 890. S. 232. 

28 D1cem6er 1 891. W BT, tot wijziging der be
grooting van nitgaven voor den aanleg van 
Staatsspoorwegen, dienst l 890. S. 233. 

· Bij deze wet wordt art. 11 11erlwogtl met 
f ó0,000, daarentegen wordt art. 10 met gelijk 
bedrag verminderd. 

28 December 1891. Wn, tot wijziging van het 
,segende hoofdstuk der St,aatb~grooting voor 
het dienstjaar 1890. S. 234. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 
van dit hoofdetnk : 

a . verlwogd: 
Àrt. 67 met fl00,000. .4rt. 80 met f 14,000. 
.4.rt.169 met f 12,600 • .4rt. 170 met f 4.00 . 
.4.rt. 179 met f 3,000. Àrt. 186 met f ó,600. 
.drt.193 met f . 1,100. .4rl.198 niet f 3,000. 

6. verminderd: 
Àrl. 36 met f 114,000. .4rt. 168 met f lli,000. 
..d.rt.178 met f 10,700. 

28 December 18!11. WFJr, tot verandering van 
de grens tu88Cheu de gemeenten Maailand 
en Maa81l,ui.8. S. 236. 

IN NAAK VAN H.M. WILHELMINA, ENZ. 

W1.J EMMA, ENZ • •••••• doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk ie de grensscheiding tneschen de 
gemeenten Maa8land en Maaa,luia te wijzigen; 

Zoo ie het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De grens tneeche'n de gemeenten Maru- -

11,ui, en Maailand wordt veranderd als volgt: 
Van het punt ió de tegenwoordige grens ge• 

legen in het zuidwestelijk verlengde van de znide-
' lijke scheiding van het perceel sectie E n°. 17, 

der gemeente Maa8land loopt de grens in noord
oostelijke richting eerst langs dat verlengde dwars 
over het perceel sectie E n°. 686, en ver
volgens lange de genoemde scheiding van n•. 17 

tot aan den zoidoostelijken hoek van dat perceel. 
Van daar in noordwestelijke richting langs de 
oostelijke grens van n•. 17 tot aan den noord
oostelijken hoek van dat perceel, zijnde een pull( 
in de zuidelijke scheiding van perceel sectie E 
n°. 932. Van daar in noordoostelijke richting 
langs de zuidelijke sch~iding van de perceelen 
sectie E n°. 932 en 986 tot aan den zuidooate

lijken hoek van laatstgenoemd perceel. 
Vervolgens in noordwestelijke richting langs de 

oostelijke grens van n•. 986 tot den noordooste
lijken hoek van dat perceel. Daarna in ~id
westelijke richting langs de noordelijke scbljiding 
van n•. 986 tot aan de tegenwoordige grens, om 
verder die grens te volgen tot aan het in znid
oostelij ke richting verlengde van de westel~ 
ecbeiding van het perceel sectie H n°. 240, 
:i:ijnde een punt in het midden van den Trek• of 
Noordvliet. Van dat punt in noordoostelijke 
pohting het midden van genoemden vliet volgende 
tot aan het in zuidoostelijke richting verlengde 
'lan de oostelijke scheiding van het percee1 H 
11•. 240. Van daar in dat verlengde in noord
westelijke richting eerst den vliet en daarna den 
kerkweg overstekende tot aan den zuidoostelijken 
hoek van H n°. 240. · 

Vervolgens in noordwestelijke richting langs 
de oostelijke scheiding van H n°. 240 en 241 
t41t aan: den noordooatelijken hoek van laatstge
noemd perceel. 

Van daar in zuidwestelijke richting langa de 
noordzijde van de perceelen sectie H n°. 241 en 
8§7 tot aa!l den noordweetelijken hoek van H 
11•. 867. Van dit punt loopt de grens in het 
in noordwestelijke richting verlengde van de wes• 
telijke scheiding van H 867 door het perceel 
sectie H 860. tot aan de noordelijke scheiding 
van dat perceel, om in zuidwestelijke richting 
eerst die noordelijke scheiding en daarna de noor
delijke scheicling van het perceel H 916 te volgen 
tot den oostelijken hoek van H 914.. 

Van daar eerst in noordwestelijke en vervolgens 
in zuidwestelijke richting om dat percieel tot in 
de tegenw.oordige grens. 

.!l de bov.engenoemde perceelen zijn gelegen in 
do gemeente Maa8land. 

i . De overgang van grondgebied, die het ge• 
volg is van deze grensverandering, heeft plaats 
mel l Januari 1892. 

3, Alle kadastrale en aodere stokken, uitslui
tc:11d de perceelen betreffende, welke van de ge• 
meente Maa8land naar de gemeente Maa8alui, 



226 28 DEOEMBER 1891. 

over~u, worden aan deze laat.te gemeente uit
gekeerd. 

Het gemeentebestuur van Mn1u1luu heeft te 
• al.leu tijde het recht kosteloos inzage te nemen 

vao de archieven der gemeente Maaala1td en 
daarvan afschriften of nittreksela op gemeene 
koeten te vorderen. 

4. De gemeente-opcenten op de peraoneele be
lasting over het dienstjaar 1891/1892 worden, 
voor zoo veel het grond ge bied betreft dat van 
Maaala1td naar Maa11lui.r overgaat. geheven ten 
behotve der gemeente Maaalatfd. Van de zuivere 
opbrfo11:et dier opcenten wordt ¼ uitgekeerd aan 
de gemeente Maaz,luû. 

&. De aom, bedoeld in art. 1 der wet van 
26 Juli 1885 (Staat,Maà n°. 169), wordt, voor 
tooveel betreft de gemeente Maa11luû , vermeerderd 
en voor zooveel betreft de gemeente Maa,la,ul 
verminderd met t van de zuivere opbrengst der 
hoofdaom en Rijksopcenten van de peraoneele be
laetin1t , gem.iddeld over de belaetin,jaren 1882-
1888, 1888-1884 en 1884- 1885 op het van 
de gemeente Maaz1-tl naar de gemeente Maa1-
1luiz over11:aaud grondgebied ~beven. 

8. De ingezetenen, .gevestigd op het grondge• 
bied , dat van de gemeente 1/Juu/a,td naar de 
~meente Maa11luu oveftl&at, worden voor het 
opmRken der kiezerslijsten eu voor de verkies
baarheid tot leden van den gemeenteraad van af 

1 ;J~nari 1892 beschouwd als ingezetenen van 
de ·tlemeente Maa11luû. 

7. Ue ingezetenen, p;eveatip;d op het grondge
bied dat van de 1temeente Maa,la11il naar de ge
meente Maa11luu overgaat, die geplaatst zijn op 
de in de gemeente Maaalatfd vastgestelde kiezers
lijsten tot het kiezen van leden van de Tweede 
Kamer der Staten-GenerRBl , van de Provinciale 
Staten en van d~n gemeenteraad, worden op 
1 Januari 1892 door het bestuur dier gemeente 
van die lijsten geschrapt. 

Dit bestuur zendt op voormelden dag uittrek
sels der kiezerslijsten , voor zooveel zij bedoelde 
peraonen betretreu, aan het bestuur der gemeente 
Maaa,luû, hetwelk die · personen zoo spoedig 
mogelijk plaatat op de kiezerslijsten tot het kiezen 
van leden van de Tweede Kamer der Staten
Generaal , van de Provinciale Staten en van den 
gemeenteraad. De burgemeester van Maaului, 

doet een uittreksel der aldus aangevulde kiezers
lijsten, voor zoover zij .bedoelde personen betreff'eu, 
aanplakken en op de secretarie der gemeente 
voor een ieder ter lezing nederleggen en zorgt 

dai van dit een en ander openbare kennisgevin1t 
geschiedt. 

Met den dag dezer kennisgeving zijn en blijven 
deze aanvnllingslijsten, behoudens de wijzigingen 
daarin ten gevolge van rechterlijke oitaprakeo te 
brengen, van kracht totdat de kiezerslijsteo voor 
de gemeente Maa111lw opnieuw worden vastgesteld. 

8. De ingezetenen , gevestigd op het grondge
bied van Maa,l,a11à, daf naar de gemeente Maaz-
11Mil overgaat. welke bij het in werking t.reden 
dezer wet ingeschreven zijn voor de in J 892 te 
hondou lichting der nationale militie, worden op 
de registers der gemeente Kaa11luû overgeschreven. 

Gelijke overschrijving geschiedt ten aanzien 
van de ingezetenen die tot de schutterij behooren. 

9. Deze wet treedt in werking met den d~ 
harer afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te '• Gravenhage, den 28sten De

cember 1891. 

EMMA. 

De Mi11iltw 11a11 Bin11tml,a11thclie Zalrffl, 
(get.) T.u: VAN POORTVLIET. 

(Uitgtg. 1 Ja11 . 1892.) 

28 Decea61!1' 1891. WETTEN, tot afwijking van 
den regel, gesteld bij art. 241 der gemeente

.wet, betreffende de heffing van plaatselijke 
belastin11:en ten behoeve van de gemeente: 
(S. 236-242.) 

'1'li,1ingffl, zoo noodig tot Sl December 1896, 
van eene belqting op het gemaal, voor zooveel 
de tarwe betreft , tot een bed rag van ten hoogste 
één gulden per honderd kilogram en op het ge
distilleerd tot een bedrag ,an ten hoogste twintig 
gulden per hectoliter, ad vijftig percent sterkte. 
s. 236. 

Tmclt.elli11f1, zoo noodig tot 31 December 1896, 
van eene belasting op het gedistilleerd tof een be
drag van ten hoogste tien golden per hectoliter, 
ad vijftig percent 1terkte. S. 237. 

Url:, zoo noodig tot 31 December 1896 , van 
eene belasting op het gedistilleerd tot een bedrag 
van ten hoogste twintig golden per hectoliter, ad 
vijft,ig percent sterkte. S. 238. 

tle1I Hel,iler, zoo noodig tot SI December 18116, 
van eene belasting op het gedistilleerd tot een be
drag van ten h00R9te vijftien gulden per he~toliter, 
ad vijftig percent sterkte. S, 289. 

nulatliJ, zoo noodig tot 31 December 18116, 
van ~ne belasting op het gedistilleerd tot een be-
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drag van ten hoogste twintig gnlden per hecto
li~r, ad vijftig percent sterkte. S. 240. 

Kuldellzarni, , zoo noodig tot 31 December 1896& 
van een~ belasting op het gedistilleerd tot een be• 
drag van ten hoogste twaalf gnlden per hectoliter, 

•ad vijftig percent sterkte. S. 241. 
Heller,oeuluil, zoo noodig tot 31 December 1896, 

van eene belasting op het gedistilleerd tot een be· 
drag van ten hoogate twaalf gulden per hectoliter, 
ad vijftig percent sterkte. S. 242. 

28 Decnn6er 1891. WET, tot verlenging van 
den termijn, gedurende welken de wet van 
19 Januari 1890 (Staaublail, n•. 1) van kracht 
blijft. 243. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. • • • • • • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 

het wenschelijk is den bij art. 18, eente lid, der 
wet van 19 Januari 1890 (Staaûl;lad n•. 1) vast
gestelden termijn, gedurende welken die wet van 
kracht blijft, te verlengen; 

Zoo ia het, dat Wij, den Raad van State enz. 

Efflig artikel. 

In · het eente lid van artikel 18 der wet van 
19 Januari 1890 (Staaüb!adn•. 1) wordt in plaats 
van ,Januari" gelezen •October". 

Deze wet treedt in werking op den dag harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, den 28sten December 

1891. 
(get.) E M M A. 

De Minuter oan Ju,titie, (!Jet.) SMIDT. 

De Min. van W aterataat, Handel 811 .Nijverheid, 
(!JBt.) C. L&LY. 

(Uitgsg. 1 Jan. 1892.) 

28 December 1891. WET, houdende machtiging 
tot nitgifte van f 10,000,000 in schatkist• 
biljetten en schatkist-promessen, volgens de wet• 
ten van 4 April 1870 (Staat1hlad n°. 62) en 
van ó December 1881 (Staaublail, n°. 185). 
s. 244. 

29 DecemlJer 189-1. B~LUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk beBloit van 4 November 1890 
(Staat11J!ad n°. 160), tot bepaling van het 
maximum der verpleegden en het minimum 
van geneeskundigen in het krankzinnigen• 
gesticht • het St. Joris- Gasthuis" te Delft. 

s. 245. 

IN NAAM VAN H. M. WILHELMINA, ENZ. 

Wr;r Er,l.MA, 1':N.Z. 

Op de voordracht van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken, van 24 December 1891, 
n°. 3727, afdeeling Medische Politie; 

Gelet op art. 43, jnncto art. 8, 4°. der wet 
van 27 April 1884 (Staaul;latJ n•. 96), laatstelijk 
gewijzigd bij art. 10, snb 46° van de wet van 
lil April 1886 (Staatsblad n•. 64); · 

Hebben goedgevonden en vent~n te bepalen; 

Ee,,ig artikel. 

In het tweede lid van art. 1 van het Koninklijk 
besluit van 4 November 1890 (StanublatJ n°. 160), 
tot bepaling van het ma:a:imnm der verpleegden 
en het minimum van geneeskundigen in het krank
zinnigengesticht • het St. J oris-Gasthois" te Delft 
wordt voor • 1 Januari 1892" gelezen • 1 'Jann-

. ari 1893". 
De Minister van Binnenlandsche Zaken is be· 

laat met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staat&hlaà zal worden geplaatat. 

's Griivenhage, den 29steo December 1891. 
(get.) EMMA. 

De Minuter van Binnenla.nthcne Zal:en, 
(get.) TAK VAN PooRTVLIE'r. 

(Uitgeg. 31. Dec. 1891.) 

29 December 1891. BESLUIT, tot nadere verlen
~ing van den termijn, gesteld in art. 3 van 
het Koninklijk besluit van 8 Maarl; 1879 
(Staal~bfa,l, n•. 40), houdende bepalingen 
omtrent het bewaren der oude rechterlijke 
archieven, welke dagteekene11 van v66r de 
invoering der Fransche wetgeving. S. 246. 

IN NAAM VAN H. M. WILHEL~INA, ENZ. 

WIJ EMMA, ENZ. 

Op de gemeenschappelijke voordracht van de 
Ministers ve.o Binnenlandsche Zaken, van Justitie 
en vau Financiën van 14 November 1891 n•. 2468, 
afdeeling Knoeten en Wetenschappen, van 20 No
vember 1891 n•. 92, late afdeeling, en van 

24 November 1891 n°. 47, Registratie; 
Gelet op de Koninklijke beslniteo van 8 Maart 

· 1879 (StaatzblaiJ, n•. 40), van 31 Augustus 1880 
(StaatalJlaà n•. 168), van 9 October 1883 (Staaû
'/Jlail n•. 141) en van 20 April 1889 (Staau

lJlaiJ, n•. 39); 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

lil December 1891, n°. 12); 
Gelet op het nader rapport van de voornoemde 

· Ministers, van 22 December 1891 , afdeeling 
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Kunsten en Wetenschappen , n°. 2760, van 23 De1 
cember 1891, n°. 98, hte afdeeli~g en van 
24 December 1891 , no. li 1 , Registratie : 

Hebben goedgevonden en verstaan de volgend 
wijziging te brengen in het Koninklijk besluit van 
8 Maart 1879 (Staauhlaà n°. 4.0). gewijzigd bij 
de Koninklijke besluiten van 31 Augustns 1880 
(St11at1hlaà n•. 168), van 9 October 1888 (Staat1-
hlaà n•. 14ol) en van 20 April 1889 (Staaû
hlarJ n•. 39) ; 

Artikel 8 wordt gelezen als volgt: 
• De overbrenging in artikel 1 van dit besluit 

bedoeld, moet volvoerd zijn v66r 1 Jannll!'i 1896." 
De M/nisters voornoemd zijn, ieder voor zoo

veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat /1:elij ktijdig in de Neàerlanàacke 
Staat,courant en het Staat1hlad, zal worden ge
plaatst, om vijf dagen daarna te werken, terwijl 
het in afschrift gezonden zal worden aan den 
Raad van State. 

's Gravenhage , den 29sten Derember 1891. 
(get.) E M MA. 

De Minister van Bi1111enla"'1acke Zak~, 
(get .) T.ut VAN POORTVLIET. 

De Minister van Ju,titu, (9et.) 81nm. 
Ik Minister van FiMnciën, (get.) P1ERSON. 

( Uitgeg. 6 Jan. 1892.) 

30 December 1891. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 21 Angnstus 1870 

taat1hlaà n•. 164,), houdende bepalingen 

omtrent de uitgifte, opzegging, atlossing en 
rentebetaling van schatkistbiljetten. S. 247. 

IN NAAK VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

W11 EMMA , ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van Finan

ciën, van den 7den December 1891, n°, 84,, 
Generale Thesaurie; 

Gezien artikel 12 der wet van den 4oden April 
1870 (Staatlhlad, n•. 62), houdende bepalingen 
omtrent de uitgifte van schatkistbiljetten; 
• Den Raad van State gehoord (advies van den 
22sten December 1891, n•. 24); 

Op het nader rapPQrt van den voornoemden 
Minister, van den 28sten December ] 891, n•. 91i, 
Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel 1 van het Koninklijk besluit van 21 An
gustus 1870 (Staatahlaà n°. lli4o) wor<lt gelezen 
ale volgt: 

Ue schatkistbiljetten worden, naar indeelinl(en 

door den Minister van Financiën te regelen, nit-

gegeven in stukken van honderd gulden of van 
veelvouden dier som, en voor t ijdvakken van drie, 
zes, negen of twaalf maanden. 

De Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit bealnit, hetwelk in het Staat,. 
!Jlaà en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

's Gravenhage, den 30sten December 1891. 
(gst.) E M M A. 

De Miniater van Financiën, (get.) PiERSON. 

(Uilgeg. 8 Jan. 1892.) 

81 Dece111!,w 18111. WBT tot vaststelling van 
de begrooting der uitgaven van de Algemeene 
Landsdrukkerij , voor het dienstjaar 1892. 
s. 248. 

Hij art. 1 wordt de begrooting vastgesteld op 
f 24.6,233.50. 

Bij artt. 2 , 8, 4, en li worden de gewone 
middelen tot dekking aangewezen. 

81 Decem!Jer- 1891. Wi,.-r, tot verhnoging van 
het vij/,k hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1891. S. 24.9. 

Bij deze wet worden de navolgende artikelen 

van dit hoofdstuk verlwogà: 

Àrt. 56 met f 9,000. Àrl. 88 met f 11,000. 
Àrt. 138 met f 260,000. 

Ten gevolge van voorschreven verhoogingen wordt 
het totaal der 2de Afd. van dit hoofdstuk gebracht 

op f 984,019.80 ; dat der lide Afd. op f 8,494,126 ; 
en het eindcijfer van dit hoofdstuk nader vastge

steld op / 11,4.70,4.27 .80. 

81 Decem!Jer- 1891. WET, tot regeling der ont
vangsten en uitgaven van het Pensioenfonds 

voor wednwen en weêzen van burgerlijke 
ambtenaren, over het jaar 1892. S. 260. 

Bij art. 1 dezer wet worden de uitgaven vast
gesteld als volgt: 

Art. 1. Traktement van den 
directeur en van de ambtenaren , 
to.elage van den concierge, be

. nevens schrijlloonen en beloonin• 

gen van tijdelijk bij het fonds werk-

zaam gestelde personen. • . . / 16,600.-
Àrt. 2. Bureel- en lokaalbe-

hoeften, benevens drukwerk . • • 4.,4.60.-
Àrt. 3. Reis- en verblijfkosten 

van commissarissen, znomede reis-

Transporteere • • / 20,960.-
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Per transport . . f 
en verblijfkosten van den direc
tenr en van de ambtenaren • . • 

Árt. 4. Reia- en v~rblij!kosten 
en vacatiegelden van de leden van 
deu Pensioenraad. . • • • • • 

Árt. 6. Onderhoud en asaurantie-
premie van het g,,bouw waarin 
de bnreeleo zijn· gevestigd. . . • 

Árl. 8. Pensioenen • . . . • 
Ä.rt. 7. Aankoop van inachrij

vingen op een der Grootboeken 
van de Nationale Schuld • . . • 

Ä.rl. 8. Reatitntie van in~hou• 
den kortingen, bedoeld bij de 6" 
alinea van artikel 17 der wet van 
9 Mei 1890 (Staata!Jlad n°. 711). • 

.drt. 9. Onvoorziene uitgaven • • 

20,980.-

1,100. -

1,500.-

6110.-
650,000.-

1,414,990.-

2,000.-
1,000.-

f 1,992,200.

. Bij artt. 2 , 8 en 4 worden de middelen tot 
dekking aangewezen. 

31 Decem!J61' 1891. Wn, tot vaststelling!der 
begrooting van het Fonds, voortspruitende 
nit de koopprijzen van domeinen voor het 
dienstjaar 1892. S. 261. 

Bij art. 1 wordt de begrooting der ni~ven 
vastgesteld op f 810,000, te weten : 

Ontlerart. 1 op f 10,000. - Otulerart. 2 
op / 1011,000. - Ottderart. 3 op f 26,000. -
01itlerart. 4 op f 20,000. - OrJàerart. 6 op 
f 150,000. . 

Bij art. 2 worden tot dekking der uitgaven, 
in het vorig artikel vermeld, aangewe1.en: 

1°. de gelden van het Fonda, fJOorûpruitmtk 

uit tk lwopprijMt ""'" dómeillffl, op den 31 De
cember 1891 in •• Rij ka schatkist aanwezig; 

2°. de in 1892 te doene ontvangsten voor ge
noemd Fonds. 

31 December 1891. WKT, tot aanvnllinp: en ver
hooging van de begrooting van ontvangsten 
en uitgaven van het Pensioenfonds voor wed11-
wen en weezen van bnrp:erlijke ambtenaren 
over het jaar 1891. S. 262. 

Bij deze wet worden de volgende artikelen 
fJerlwog<l: 
Ä.rt. 6 met f 127,000. Ä.rt. 7 met f 8,000. 

Tengevolge dezer verhoogingen wordt het totaal 
der uitgaven gebracht op / 1,390,200. 

81 Decem!Jer 1891. Wr:r, tot verhooging en aan
vulling van het "8g811àe hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar ) 891. S. 268. 

.Bij deze wet worden de navolp:ende artikelen 
van dit hoofdstuk: 

a. fJerlwog<l: 

Árt. l~ met/ 3,000. 
.J.rt. 87 met / 260/l00. 
.J.rt. 69 met / 780,000. 

ll. UJ6gwoegd : 

Ä.rt. 24 met/ 76,600. 
.drt. 61 met/lll6,QOO • 
.drt. 176 met/ 26,000. 

.J.rl. 16lllia. .Bijdrage in de kosten der Inter
nationale Vereeniging tot ni~ave van dbume
tarieven / 2,900. 

c. fJerminderà: 

Ä.rt. 86 met / 400,000. 
Tengevolge van voorschreven verhoogingen, aan

vulling en vermindering wordt het totaal der 
2de Afd. van dit hoofdstuk 11erlwog<l met/ 843,600; 
dat der 8de Afd. met / 2,900; dat der 4de Afd. 
met f 26,000; en het eindcijfer met f 872,400. 

81 D6cem!Jer l89L BIISLUIT, tot intrekkinp: van 
de Koninklijke besluiten van 22 Januari 1880 
(Staata!Jlaà n•. 6) eu 20 October 1888 (S~a
lllaà n°. 146) en tot regeling van het albts
gebied der inspecteurs, districts- en arron• 
dissements-schoolopzienera en van de verdee• 
ling hunner werkzaamheden. S. 264. 

IN . NAAK VAN H. M. WILHELMINA. ENZ. 

WIJ EMMA ENZ. 

Op de voordracht van den Minister van 
Bioneolandsche Zaken, van 24 September 1891, 
n°. 2685 •, afdeeling Onderwijs; 

Overwegende , dat het na de gedeeltelijke her
lieoing van de wet van 17 Aogustns 1878 
(Staatalllad n°. 127) tot regeling van het lap;er 
onderwijs, bij die van 8 December 1889 (Staaû
l,14<l n•. l 76) wenschelijk is .met intrekking van 
de Koninklijke besluiten van 22 Januari 1880 
(Staaû6lad no. 6) en 20 October 1888 (Staaû
!Jlad no. 146), de voorschriften, noodig tot uit
voering van de arlt. 68 en 69 der wet tot rege• 
ling van het lajiter onderwijs, opnieuw vast te 

atelleo; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

B7 October 1891, n°. 24); 
Gelet op het nader rapport van den Minister 

van Binnenlandsche Zaken, van l IS Dec~mber 
1.891, n°. 4114, afdeeling OndP.rwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan , te bepalen : 
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TITEL '1. 

VAN DB INDEKL!NG DES RIIK.S. 

§ 1. Pan de •'!Upectiën. 

Art. 1. Het Rijk is voor het toezicht over het 
-lager onderwijs verdeeld in drie inspectiën: 

De eerste inspectie bevat d~ provinciën Noord
·brabant, . Gelderland en Limbnrg; 

de tweede de provinciën Zuid- en Noordholland, 
Zeeland en Utrecht; 

de derde de provinciën Friesland , Ov er\Jssel, 
Groningen en Drenlhe. 

2. r an de tlütrictm. 

2. Het Rijk is voor het toezicht over het lager 
anderwtjs verdeeld in vijf en twintig districten. 

3. De provincie Noordbrabant bevat de districten · 
's Hertogenbosch, Breda, Tilbnrg en Eindhoven; 

de provincie Gelderland de districten Arnhem , 
Zntphen eu Tiel; 

de provincie Zuidholland de districten 's Gra
venhage, Rotterdam en Dordrecht; 

de provincie Noordholland de districten Amster
WIIIJ. Haarlem en Hoorn; 

iJë provincie Zeeland de districten Middelbnrg 
en Goes; 

de provincie Utrecht het district Utrecht; 
de provincie Friesland de ~istrfoten Leenwarden 

en Heerenveen; 
de provincie Overijssel de districten Zwolle en 

Deventer; 
de provincie Groningen de districten Groningen 

en Winsr.hoten; 
de provincie Drenthe het district Assen ; 
de provincie Limburg de districten M~astricht 

en Roermond. 

S 8. Yan de arronduumenten. 

4. Het Rijk is v.oor het toezicht over het lager 
on(Îerwijs verdeeld in honderd arrondissementen. 

5. Het district •• Hertogenbosch bevat de arron
dissementen '• Hertogenbosch, Oss en Boxmeer; 

het district Breda , de arrondissementen Breda, 
Zevenbergen, Roosendaal en Bergen op Zoom; 

het district 'l'ilbnrg, de arrondissementen Til
barg, Heasden, Waalwijk en Oirschot; 

het district Eindhoven, de arrondissementen 
Eindhoven, Helmond en Veghel. • 

6. Het district Arnhem bevat de arrondiss~ 
menten Arnhem, Wageningen, Harderwijk en 
Apeldoorn; 

het district Zutphen, de arrondissementen Zut
phen, Groenlo en Doesbnrg; 

het district 'fiel, de arrondissementen Tiel, 
Geldermalsen, Zaltbommel en Nijmegen. 

7. Het district 'a Gravenhage bevat de arron
~ssementen 'a Grave11hage , Leiden, Delft en 
Woerden; 

het district Rotterdam , de .twee arrondiase
-menten Noordelijk en Zuidelijk, waarin het grond-
-gebied der gemeente Rotterdam volgens de tabel , 
bij dit bealnit gevoegd, verdeeld is, en de arron
dill8ementen Gonda, Schiedam en Vlaardingen; 

het district Dordrecht, de arrondissementen 
Dordrecht, Gorinchem en Sommelsdijk. 

8. Het district Amsterdam bevat de arrondiase
menten Amsterdam I, II, lil, IV, waarin het 
-grondgebied der gemeente Amsterdam volgens de 
tabel, bij dit bealnit gevoegd, verdeeld is, en 
het arrondissement Hilversum; 

het district Haarlem de arrondissementen Haar
lem, Alkmaar, den Helder en Texel; 

het district Hoorn de arrondissementen Hoorn, 
Medemblik, Purmerend en Zaandam. 

9. Het district M iddelbnrg be.vat de arrondisse
menten Middelbnrg, Oostbnrg en Axel; 

het district Goes de arrondissementen Goes, 
Zierikzee en Tholen. . 

10. Het district Utrecht bevat de arrondisse
menten Utrecht, Loenen, Amersfoort, Rhenen en 
IJsaelstein. 

11. Het district Leeuwarden bevat de arron
dissementen Leenwarden, Harlingen, Ferwerd, 
Dokknm en Bergum; 

het district Heerenveen de arrondissementen 
Heerenveen, Beetsterzwaag, de Lemmer, Sneek 
en Bolsward. 

12. Het district Zwolle bevat de arrondisse
menten Zwolle, Kampen, Ommen en Steenwijk; 

het district Deventer de arrondissementen De
venter, Almelo, Enschedé en Ootmarsum. 

13. Het district Groningen bevat de arron
dissementen Groningen, Zuidhorn, Onderdendam 
en Appingedam; . 

het district Winschoten de arrondissementen 
Winschoten, Hoogezand, Veendam en Onstwedde. 

14. Het district Assen bevat de arrondissementen 
Assen, Borger, Emmen, Hoogeveen en Meppel. 

15. Het diRtrict Maastricht bevat de arrondisse
menten Maastricht, Meensen, Heerlen en Sittard; 

het district Roermond de arrondissementen 
Roermond, Weert, Venlo en Gennep. 

16. De tabel, bij dit bealuit gevoegd, wijst de 
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gemeenten en , voor zooveel de arrondissementen 
Rotterdam en Amsterdam betreft, de gedeelten 
der gemeenten aan, die tot elk arrondissement 
behooren. 

TITEL II. 

VAN DE AllBTENAREN. 

§ 1. 1' an de arrondu1ement1-1clwolopziener1. 

17. De anondissements-schoolopziener heeft zijne 
vaste woonplaats binnen het arrondissement, tenzij 
hem door den Minister, die met de uitvoering 
der wet tot regeling van het lager onderwijs is 
belast, vergnnd wordt elders gevestigd te zijn. 

18. De arrondissements-schoolopziener, die zich, 
behalve voor zijne ambtsbezigheden als schoolop
ziener, langer dan veertien dagen van zijne 
woonplaats verwijdert , geeft hiervan kennis ann 

den schoolopziener van het district. 
Voornoemde Minister kan op voorstel van den 

districts-schooJopziener, een der andere arrondisse
ments-schoolopzieners van het district met de 
tijdelijke waarneming van den dienst belasten. 

19. Hij bezoekt meermelen 's jaars de Rijke
of gemeentelijke kweekscholen voor onderwijzers, 
normaallessen of andere instellingen tot opleiding 
van onderwijzers in het arrondissement en doet 
over ieder vierendeeljaars van zijne bevinding• 
verslag aan den districts-schoolopziener. 

20. Van elk proces-verbaal ter zake van over
treding, door hem opgemaakt ingevolge art. 78 
der wet van 17 Augustus 1878 (Staat16tad n°. 127), 
zooals die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 
R December 1889 (Staat16lad n°. 176), zendt hij 
binnen tweemaal vier en twintig uren afschrift 
aan den districts-schoolopziener. 

21 . Hij bevordert de instelling van plaatselijke 
commissiën, overel waar dit ter verzekering van 
het plaatselijk toezicht nuttig is, en bewaart af
schrift van de plaatselijke verordeningen, die de 
samenstelling en inrichting der in het arrondisse
ment aanwezige commissiën regelen. 

Hij woont de vergaderin12:en dier commissiën 
bij, zoo dikwijls zij dit verlangen, of hem ambts
halve geraden voorkomt en roept ze, zoo noodig, 

bijeen. 
22. Bij Koninklijk besluit wordt jaarlijks eene 

bepaalde som te zijner beschik ki op; gesteld, be
stemd tot bekostiging eener bibliotheek, waarvan 
de onderwijzers onder zijn toezicht, partij kunnen 
trekken bij de voortzetting hunner studiën en tot 

bestrijding van andere kleine uitgaven ter bevor
dering van het doel der 011derwijzersbijeenkomsten. 

De verantwoording dier som geschiedt op de 
wijze, door den voornoemd.en Minister te bepalen. 

23. Ue srrondissements-schoolopziener geeft 
rechtstreeks aan den voornoemden Minister, aan 
Gedeputeerde Staten of aan den inspecteut- van 

,het lager onderwijs, alle inlichtingen, die van 
hem worden verlangd. 

Hij zorgt, dat zijn archief steeds in een be
hoorlijk-en toestand is, en is verplicht het inspec
teeren daarvan, door den inspeclenr of den 
districts-schoolopziener , toe te laten. 

§ 2. 1' an de diatricta-1clioolopzien8!'1. 

24. De districts-schoolopziener heeft zijn_e vaste 
woonplaats in de gemeente, waarnaar het distriet 
genoemd wordt, tenzij hem door den voornoem
den Minister vergund wordt, elders in het dis
trict gevestigd te zijn. 

25. De districts-schoolopziener die zich, behalve 
voor zijne ambtsbezigheden, langer dan zeven dagen 
nit zijne woonplaats verwijdert, behoeft daartoe de 
vergunning van den voornoemden Minister. 

26. Wordt een districts-schoolopziener aBJ1ge
wezen , om een inspecteur te vervangen , dan ~ijft 
hij niettemin met de waarneming zijner betrek
king belast. 

27. Op den arrondissements-schoolopziener, die 
aangewezen wordt t~r vervanging van den districts
schoolopziener, gaan, zoolang de vervanging duurt, 
elle diens bevoegdheden en verplichtingen over. 

28. De districts-schoolopziener bezoekt iedere 
openbare en bijzondere school van lap;er onder
wijs binnen zijn ambtsgebied ten minste eenmaal 
in de drie jaren. 

29. De districts-schoolopziener verzamelt de 
inlichtingen omtrent de onderscheidene scholen en 
het daar gegeven onderwijs , door hem gevraagd 
uit eigen beweging, volgens opdracht van den 
inspecteur, of op last van den voornoemden 

Minister. 
30. Hij houdt, ten minste eenmaal in de drie 

maanden en verder zoo dikwijls hij het noodig 
acht, eene bijeenkom11t met de arrondissements
schoolopzieners in zijn district ter bespreking van 
de aan hem toevertrouwde belangen. 

Hij roept hen daartoe, behalve in spoed
eischende E:evallen , ten minste drie dagen te voren 

bijeen. 
De kosten dezer bijeenkomsten komen ten laste 

van het: Rijk. 
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31. Zoo dikwijls krachten■ de artt. 21, 22 en 
50 der wet van 17 4ogostos 1878 (Staat,blad 
n•. 127), zooals die laatstelijk is gewijzigd bij 
de wet vau 8 December 1889 (Staatsblad n•. 17ó), 
de beslissiog vao ilen voornoemdeu Minister wordt 
ingeroepen, zendt de districts-schoolopziener aan 
dezen de stokken met eene beredeneerde toelichting. 

Zoo dra 's Ministers beslissing hem is bericht, 
brengt hij die onmiddellijk ter kennis van belang
hebbenden. 

32. Telkens wanneer de districts-schoolopziener 
de vergadering eeoer plaatselijke commissie wil 

bijwonen of beleggen en hij de tegenwoordigheid 
van den arrontlissements-schoolopziener wenscbe
lijk ,acht, geeft hij dezen hiervan kennis, met 
uitndbdiging mede tegenwoordig te zijn. 

33. Van elk proces-verbaal ter zake van over
treding, door hem opgemaakt ingevolge art. 73 
der wet van 17 Augustns 1878 (Staaûblad, n°. 127), 
zooals die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 
8 December 1889 (Staatablad n•. 17 5), zendt 
hij binnen tweemaal vier en twintig oren afschrift 
aan den inspectenr. 

34. Bij de toepassing van de artt. 21, 22, 29, 
31, 36 en 38 der wet van 17 Aogustus 1878 
(Stttatablad n°. 127), zooals die laatstelijk is ge
wijzigd bij de wet van 8 December 1889 (Staaf,1. 
blad n•. 17ó), wint de districts-schoolopziener 
het gevoelen van den arrondisaements-schoolop
ziener in. 

3_5. Hij geeft recht.1treeks aan den voorooemden 
Miui.ster en aan Gedeputeerde Staten alle inlich
flngen, die van hem worden verlangd. 

Hij zorgt, dat zij u archief steeds in een lie
hoorlijken toestand is, en is verplicht. het inspec
teeren daarvan door den inspecteur toe te laten. 

§ 3. Yan de in,pecteur, . 

36. De inspectenr heeft zijne vaste woonplaats 
binnen zijn ambtsgebied ter plaatse door den 
voorooemden Minister te bepalen. 

37. De inspecteor die zich, behalve voor zijne 
ambtsbezigheden, langer dan zeven dagen uit zijne 
woonplaats verwijdert, behoeft daartoe de ver
gunning van den voornoemden Minister. 

38. Op den districts-schoolop~iener, die aange
wezen wordt ter vervanging van den inspecteur, 
gaan, zoolang de vervangiog du ort, alle diens 
bevoegdheden en verplichtingen over. 

39. De ins11er.teur bezoekt de openbare en 

bijzondere scholen van lager onderwijs, de kweek
scholeo, normaallessen en andere inrichtiogen ter 

opleiding van onilerwijzers, binnen zijn ambtsge
bied, zoo dikwijls hij dit noodig acht. 

40. Hij kao, acht hij dit noodig, bijeenkomen 
met de districts-schoolopzieners van zijn ambtsge
bied, ter besprekinic van de aan hen toevertronwde 
belangen. 

Hij roept hen daartoe, behalve in spoedver
eischende gevallen, ten minste drie dagen te voren 
bijeen. Hij kan ook arrondissements-schooiop
zieners binnen zijn ambtsgebied tot het bijwonen 
van zoodanige bij"enkomsten nitnoodigen. 

De kooten dezer bijPenkomsten komen ten laste 
van het Rijk. 

41. De inspecteurs worden ten minste eenmaal 
's jaars door den voornoemden Minister bijeen
geroepen, ten einde onder zijne leiding de alge
meene belangen van het lager onderwijs te overwegen. 

42. De inspectenr geeft aan Gedeputeerde Staten 
der provincie rechtstreeks alle inlichtingen en 
voorlichting, die zij van hem verlangen. 

43. Telkens wanneer de_ inspecteur de vergade
ring eener plaatselijke commissie wil bijwonen of 
beleggen en hij de tegenwoordigheid van den arron
dissementa-schoolopziener wenschelijk acht, geeft 
hij dezen hiervan kennis, met uitnoodiging mede 
tegenwoordig te zijn. 

44. De inspectenr houdt toezicht op de ar-
chieven der arrondissements- en districts-school

,opzienera. Hij i, bevoegd het inspecteeren der 
archieven van de arrondiSBements-schoolopzieners 
aan de districta-schoolopzieners op te dragen. 

45. Dit beslnit treedt in werking op 1 April 1892. 
Met gelijke dagteekening zijn de Koninklijke 

besluiten van 22 Januari 1880 (Staaûblad n°. 6) 

en 20 October 1883 (Staaublad n•. l4o6) vervallen. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken is be

last met de nitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatablad zal worden geplaatst, en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

'• Gravenhage, den 3lsten December 1891. 
(!let.) E M M A. 

De Miniater van Binnenlamkclie Zal:en, 
(!let.) TAK VAN PooBTVLIBT. 

(Uitgeg. 19 Jan. 1892.) 

TABEL, bedoeld in artil:el 16, aanUJij::ende 
de gemeenten en gedeelten van gemeenten, 
tot ell: 1cl,.ool-arronduaemen/. behoorende. 

Dütrict '1 Hertogenbosclt. 

Het arrondissement 's Hertogenbosch omvat de 
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gemeenten Berlicum, Bokhoven, Cromvoirlt 
pel c. a., .Engelen, Esch, Haaren, Helvoirt, 'a H • 
togenbosch, St. Michielsgestel, Rosmalen, Vnglï-t. 

Het arrondissement Oss, de gemeenten Alem c. á., 
Berchem, Denrsen c, a., Dieden c. a., Geffèil, 
Heesch, Herpen, Huisseling c. a., Lith, Lithoijen, 
Metten c. a., Nistelrode, Nuland, Oijen r. a., 
Oss, Ravenstein, Reek, Schayk. 

Het arrondiasement Boxmeer, de gemeenten 
Been, Beugen c. a,, Boxmeer, Cuyk c.a., Escharen, 
Gassel, Grave, Haps, Linden, Maashees, Mill c.a., 
Oeffelt, Oploo c. a., Sambeek, Velp, Vierlinl!'9• 
beek, Wanroy, Zeeland. 

Dütrict Breda. 

Het arrondissement Breda omvat de gemeen• 
ten Breda, Chaam, Dongen, Ginneken c. a., 
Oosterhout, Princenbage, Rijsbergen, Teteringen, 
Zundert. 
. Het arrondissement Zevenbergen, .de gemeenten 

Dinteloord c. a., Fijnaard c. a., Klundert, . Made 
c. a., Terheyden, Willemstad, ZevPnbergen, Zwa
luwe (Hooge en Lage). 

Het arrondissement Roosendaal, de gemeenten 
Etten c. a., Hoeven c. a., Ondenbosch, Ond• en 
Nieuw-Gastel, Roosendaal c. a., Rucphen c. a., 
Standdaarbuiten. 

Het arrondisoement Bèrgen op Zoom, de ge
meenten Berge11 op Zoom, Halsteren, Huybergen, 
Nieuw-Vossemeer, Ossendrecht, Putte, Steenbergen 
c. a,, Woensdrecht, Wouw. 

Di,trict Tilburg. 

Het arrondissement Tilburg omvat de gemeen• 
ten Alphen c. a., Baarle-Nassau, Berkel c. a., 
Gilze c. a., Goirle, Hilvarenbeek, Hooge en Lage 
Mierde; Oisterwijk, Tilburg, 

Het arrondissement Heusden, de gemeenten 
Almkerk c. a., Andel, Drongelen c. a., Duasen 
c. a., Giessen, Hedikhuizen, Heesbeen c. a., Herpt, 
Heusden, Meeuwe'l c. a., Ondheusden c. a., Rijs• 
wijk, Veen, de Werken c. a., Werkendam, Wou• 
drichem c. a., Wijk c. a. 

Het arrondissement Waalwijk, de:. gemeenten 
Haardwijk, Besoijeu, Capelle, Drunen, Geertrniden
berg, 's Gravemoer, Loon op Zand, Nieuwkuik 
c. a., Raamsdonk, Sprang, Udenhout, Vlijmen, 
Vrijhoeve-Capelle, Waalwijk, Waspik. 

Het arrondissement Oirschot , de gemeenten 
Best, Bl_adel c. a , Boxtel, Diessen, Hoogeloon c. a., 
Liempde, Moergestel, Oirschot, Oost•, West- en 
Middelbeers, Rell.861, Vessem o. a. 

Dütricf Eitullioren. 

Het arrondissement Eindhoveo omvat de ge• 
meenten Aalst, Bergeylr, Horkel c. a., Dommelen, 
Duizel c. a., Eersel, Eindhoven, Gestel c. a., 
Luyksgestel, Nnnen c. a., Oerle, Riethoven, Stra
tum, Strijp, Tongelrll, Valkenswaard, Veldhoven 
c, a., Waalre, Westerhoven, Woenael c. a, Zeel~t, 
Zesgehuchten. 

Het arrondissement Helmond, de gemeenten 
Aarle-Rixtel, Asten, Bakel c. a., Heek en Donk, 
Budel, Deurne c. a., Geldrop, Heeze, Helmond, 
Leende, Lierop, Lieshout, Maarheeze, Mierlo 
Soerendonk c. a., Someren, Stiphout, Vlierden. 

Het arrondissement Veghel, de . gemeenfen 
Boekel, Dinther, den Dungen, Erp, Gemert, iileea
wijk, St. Oedenrode, Schijndel, Son c. a., Uden, 

V eizhel. 

District Àrnliem . 

Het arrondissement Arnhem omvat de gemeen
ten Arnhem, Brommen, Rheden, Rozendaal. 

Het arrondissement Wageningen, de gemeenten 
Barneveld, Doorwerth, Ede, Hoevelaken, Renkum, 
Scherpenzeel, W ageni ogen. 

Het arrondissement Harderwijk, de gemeenten 
Doornspijk, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, 
Nijkerk, Oldebroek, Putteo. 

Het arrondiasement Apeldoorn, de gemeenttm 
Apeldoorn, Epe, Heerde, V oont. 

Dütrict Zutphen. 

Het arrondissement Zutphen omvat de gemeen
ten Gorssel, Hengelo, Laren, Lochem, Ruurlo, 
Steenderen, Vorden, Warnsveld, Zelhem, Zutpheo. 

Het arrondiisement Groenlo, de iremeenten 
Aalten, Borculo, Dinxperlo, Eibergen, Groenlo, 
Lichtenvoorde, Neede, Winterswijk, Wisch. 

Het arrondissement Doesburg, de gemeenten 
Angerlo, Bergh , Didam, Doesburg, Doetinchem 
(Ambt), Doetinchem (Stad), Duiven, Gendringen, 
Herwen en Aerdt, Hummelo, Pannerden, Wehl, 
Westervoort, Zevenaar. 

Dutrict Tiel. 

Het arrondissement Tiel omvat de gemeenten 
Bemmel, Dodewaard, Echteld, Elst, Gent, Hemmen, 
Heteren, HuiBSen, Kesteren, Lienden, Manrik, Tiel, 
Val borg, IJzendoorn, Zoelen. 

Het arrondissement Geldermalsen, de gemeenten 
Beesd, Beusichem, Brakel, Buren, Buurmalsen, 
Culenborg, Deil, Est en Opijnen, Gameren, 
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Geldermalsen, Haaften, Herwijnen, Kerkwijk, 
Nederhemert, Ophemert, Poederoijen, Varik, 
Vuren, Waardenburg, Wadenoijen, Zuilichem. 

Het arrondissement Zalt-Bommel, de gemeenten 
Ammerzoden, Appeltern, Batenburg,' Bergharen, 
Dreumel, Driel, Drnten, Hedel, Heerewaarden, 
Horll88n, Hurwenen, Rossum, Wamel, Zalt-Bommel. 

Het arrondissement Nijmegen, de gemeenten 
Balgoy, Beuningen, Ewijk, Groesbeek, Heumen, 
Millingen, Nijmegen, Overasse)t,Ubbergeo,Wijchen. 

Di,{rict •, Graoenliage. 

Het arrondissement 's Gravenhage omvat de 
gemeenten 's Gravenhage, Wa1188naar. 

Het arrondissement Delft de gemeenten Berkel, 
Blei11wijk, Delft, 's Gravenzande, Hof van Delft, 
de Lier, Loosdnineo, Monster, Naaldwijk, Noot
dorp, Pijnacker, Rijswijk, Schipluiden, Stompwijk, 
Veor, Voorburg, Vrijenban, Wateringen, Ze@waart, 
Zoetermeer. 

Het arrondissement Leiden, de gemeenten Hille
g_om, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, 
N'Obrdwijkerhoot, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassen
heim, Valkenburg, Voorhout, Voorschoten, War
mond, Zoeterwonde. 

Het arrondissement Woerden, de gemeenten 
ter Aar, Aarlanderveen, Alkemade, Alphen, 
B&l' ouhwaarder, Benthuizen, Bodegraven, Bos
koop, Hazerswoude, Koudekerk, Lange-Ruige-Weide, 
Leimuiden, Nieuwkoop, Nieuwveen, Oodshoom, 
Reeuwijk, Rietveld, Rijnsaterwoude, Waarder, 
Woerden, Woubrugge, Zevenhoven, Zwammerdam. 

Diltrict '&tterdam. 

Het grondgebied der gemeente Rotterdam is 
verdeeld in twee arrondissementen, N oordclijk en 
Zuidelijk, door eeue scheidslijn, die aldus loopt: . 
van de Noordwestelijke grena der gemeente aan 
het einde van de Schiekade bij den Blommers
dijkeehen weg, midden door de Schie, de Delftsche 
Vaart, de Steigergracht (onder de Groote Markt 
door), de Kolk (onder het Beorsstation door), de 
Oude Haven en verder dwan de Maas over naar 
Feijenoord. 

Het arrondissement Gouda, de gemeenten Am
merstol, Bergambacht, Berkenwoude, CapeJle •/d 
IJ'ssel, Gouda, Gooderak, Haastrecht, Hekendo,p. 
Krimpen a/d Lek, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk, 
Moercapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, 
Onderkerk a/d Iheel, Oudewater, Papekop, Schoon
hoYeo, Stolwijk, Vlist, Waddinxveen, Zev1111• 
hoi.zen. 

liet arrondissement Schiedam, de gemeenten 
Birendrecht, Bergschenhoek, Charlois, Hillegers• 
berg, Hoogvliet, Kethel, Kralingen, Overschie, 
}?erois, Poortogaal, Rhoon, Ridderkerk, Schiebroek, 
Schiedam, IJsselmonde. 

Het arrondissement Vlaardingen , de gemeenten 
Abbenbroek, BrielJe, Geervliet, Heenvliet, Heke
lingen , Hellevoetsluis, Maasland , Maassluis , 
Nieuwenhoorn, Nieuw-Helvoet, Oostvoorne, Ouden
hoorn, Rockanje, Rozenburg, Spükenisse, Vierpol
den, Vlaardingen, Vlaardiogerambacbt, Zuidland, 
Zwartewaal. 

Diltrict l><1rtltrecM. 

Het arrondissement Dordrecht omvat de ge
meenten Alblaa (Oud ,, Alblasserdam, Beijerland 
(Nieuw), Beijerland (Oud) , Beijerland (Zuid) , 
Dordrecht, Dubbeldam, Goudswaard, 'a Gravendeel, 
Heerjansdam, Heineuoord, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Klaaswaal, l.ekkerland (Nieuw), Maasdam, Mijns
heerenl.and, Numansdorp, Papendrecht, Piershil, 
Puttershoek, Sliedrecht, Strijen, Westmaas, Zwijn• 
drecht. 

Het arrondissement Gorinchem, de ~emeeoten 
Ameide, Arkel, Asperen, Bleskensgraaf, Brandwijk, 
Everdingen, Giessendam, Giesseo-Nieuwkerk, 
Gorinchem, Gouclriaao, Groot-Ammers, Hagestein, 
Hardinxveld, Hei- en Boeicop, Heuke)1M11, Hoog
blokland, Hooroasr, Kedichem, Langerak, Leer
broek, Leerdam, Lexmond, Meerkerk, Molenaan
graal', Nieuwland, Nieuwpoort, Noordeloos, Ottoland, 
Peursom, Schelluinen, Schoonrewoerd, Streefkerk, 
Tienhoven, Vianen, Wijngaarden. 

Het arrondissement Sommelsdijk, de gemeenten 
den Bommel, Dirksland, Goedereede, Herkingen, 
Melissant, Middelharnis, Ooltgensplaat, Ouddorp, 
Sommelsdijk, Stad aan 't Haringvliet, Stellendam, 
Tonge (Nieuwe), Tonge (Oude). 

Diltrict Á.materàam, 

Het grondgebied der gemeente Amsterdam is 
Yerdeeld in vier arrondissementen , Amsterdam I, 
Il, lil en IV, door scheidslijnen, welke aldus 
loopeo: 

I. Van äe ooordelijlte grens der gemeente door 
het Centraal Station, door Damrak, Rokiu tot 
aan de Doelenstraat, Binnen-Amstel, oostwaarts 
tot asn de Nieuwe Keizersgracht, qoor de Nieuwe 
Keizersgracht tot de Muiclergracht, door de Plan
te~ (Parklaao) fot aan de Plantage (Middenlaan) 
door de Middenlaan tot . aan de Moiderpoort, 
door de Siogelgraoht ict aan de Lionaeus straat 
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en deze straat (oostzijde) tot aan de grens ~ 
gemeente. 

Il. Van de zuidelijke grens door de 01ul,e 
Wetering tot BliD de Lijublansgracht tegenover de 
Weteringstraat, ven olgens oostwaarts midden dOPr 
de_ Lijnbaansgracht tot aan de Vijzelgracht, verdeir 
noordwaarts midden door de Vijzelgracht en Vijzel:,. 
straat over het Sophiaplein tot den Binnen
Amstel, verder oostwaarts langs de grens van het 
arrondissement Amsterdam I tot ·aan de greu 
der gemeente. 

III. Van de westrlijke grens door de Katten
sloot (zuidzijde) tot aan de Lijnbaansgracht, deze
gracht zuidwaarts tot de Nieuwe-Leliestraat, die 
straat (zuidzijde) tot aan de Prin5engracht, deze 
gracht zuidwaarts tot aan de Beerenstraat, door de
Beerenstraat, Wolvenstraat, Oude Spiegelstraat 
tot den Singel , den Singel zuidwaarts tot aan het 
Sophiaplein, verder zuidwaarts langs de grens van 
het arrondissement Amsterdam II tot aan de zui
delijke grens der gemeente. 

IV. Van de noordelijke grens der gemeente 
door het Centraal Station lange de grens van het 
arrondissement Amsterdam I tot aan den Singel, 
vanw.ar westwaarts langs de grens van het arron
dissement Amsterdam III tot aan de westelijke 
grens der gemeente. 

Her arrondissement Hilversum omvat de ge
meenten Aalsmeer, ·Ankeveen, Blaricum, Bnssnm, 
Diemen, 's Graveland, Hilversum, Huizen, Korten
hoef, Laren, Muiden, Naarden, Nederhorst den 
Berg, Nieuwer-Amstel, Onder-Amstel, Sloteu, 
Uitboom, Watergraafsmeer, Weesp, Weesperkarspel. 

Dutrict Haarlem. 

Het arrondissement Haarlem omvat de gemeen
ten Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haar
lem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlem
mermeer, Heemstede, Schoten, Spaarndam, Velzen, 
Wijk aan Zee en Duin, Zandvoort. 

Het arrondissement Alkmaar, de gemeenten 
Akersloot, Alkmaar, Bergen, Broek op Langedijk, 
Castricum, Egmon:l binnen, Egmond . aan zèe, 
Heemskerk, Heerhugowaard, Heilo, Koedijk, Lim
men, Noord-Srbarwonde, Oterleek, Oudkarspel, 
Oudorp, St. ·Pancras, Schoorl, Warmenhnizen, 
Zuid- en Noord-Schermer, Zuid-Scharwoude. 

Het arrondissement Helder, de gemeenten Anna

Panlowna, Barsingerhorn, Callantsoog, Haren
karspel, Helder, St. Maarten, Nieuwe Niedorp, 
Oude Niedorp, Petten, Schagen, Wieringen, Wie
ringerwaard, Winkel. Zijpe. 

Het arrondissement Texel, de gemeenten Ter
chelling, Texel, Vlieland. 

Dutrict Hoor,,. 

Het arrondissement Hoorn omvat de gemeenten 
Avenhorn, Beemster, Beets, Berkhout, Graft, 
Hensbroek, Hoorn, Obdam, Oosthuizen,· Oudendijk, 
Rijp, Schermerhorn, Spanbroek, Unem, Wognum. 

Het arrondissement Medemblik, de gemeenten 
Abbekerk, Andijk, Blokker, llovenkarapel, Enk
huizen, Grootebroek, Hoogkarspel, Hoogwoud, 
Medemblik, Midwoud, Nibbixwoud, Opmeer, Opper
does, Schellinkhout, Sijbekarspel, Twisk, Urk, 
Venhuizen, Wervershoof, Westwoud, Wijdenes, 
Zwaag. 

Het arrondiesement Purmerend, de gemeenten 
Broek in Waterland, Buiksloot, Edam, Ilpendam, 
Katwoude, Kwadijk, Landsmeer, Marken, Mid
delie, Monnikendam, Nieu"endam. Pnrmerenl}, 
Ransdorp, Warder, Wijdewormer. 

Het arrondissement Zaandam, de gemeenten 
A88endelft, Jisp, Koog aan de Zaan, Krommenie, 
Oostzaan, Uitgeest, Westzaan, Wormer, Wormer
veer, Zaandam, Zaandijk. 

Dütrict Midàdóurg. 

Het arrondissement Middelbnrg omvat de ge
meenten Aagtekerke, Arnemuiden, Biggek;rke, 
Domburg, Grijpskerke, Koudekerke, Meliskerke, 
Middelburg, Nieuw- en St. Joosland, Oost• en 
West Sonburg, Oostkapelle, Ritthem, Serooskerke 
(Walcheren), St. Laurens, Veere, Vlissingen, 
Vrooweopolder, Westkapelle, Zoutelande. 

Het arrondissement Oostburg, de gemeenten 
Aardenbnrg, Biervliet, Breskens, Cadzand, Eede, 
Groede, Hoofdplaat, Nieuwvliet, Oostburg, Retran
chement, Schoondijke, St. Kruia, Sluis, Waterland
kerkje, IJzendijke, Zuidzande. 

Het arrondiss;ment Axel, de gemeenten Axel, 
Hoachkapelle, Clinge, Graauw en Langendam, 
Hengstdijk, Hoek, Hontenisse, Hulst, Koewacht, 
Neuzen, Ossenisse, Overslag, Philippine, Sas van 
611nt, St. Jansteen, Stoppel dijk, W estdorpe,Zaamslag, 
Zuiddorpe. . 

Dutrict Goe,. 

Het arrondissement Goes omvat de gemeenten 
Baarland, Borsselen, Driewegen. lewoutadijk, 
Goes, '• Gravenpolder, 's Heer Abtskerke, 'a Heer 
Arendskerke, 's Heerenhoek, Heilli(eil82',llnd, Hoede
kenakerke, Kapelle, Kattendijke, Kloetinge, Krabhea
dijke, Kruiningen, Nisse, Oudelande_ OveZBJ1d, 
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Rilland-Bath, Schore, 
Wolfaartsdijk, Yerseke. 

Waarde, Wemeldinge, ,Het arrondissement B~rgnm, de gemeenten 

Het arrondissement Zierikzee , de ~meenten 
Bronwershaven, Bruinisse, Burgh, Dreischor, Dni
vendijke, Elkerzee, Ellemeet, Haamstede, Kerkwerve, 
Nienw~rkerk, Noordgonwe, Noordwelle, Oosterland, 
Ouwerkerk, Renesse, Serooskerke (Schouwen), 
Zierikzee, Zonnemaire. 

Het arrondissement Tholen, de gemeenten Colijns
plaat, Kats, Kortgene, Oud-Vossemeer, Poortvliet, 
Scherpenisse, St. Annaland, St. Maartensdijk, St. 
Philipsland, Stavenisse, Tholen, Wissekerke. 

Dutrict Utrtc"ftt. 

Het arrondissement Utrecht omvat de gemeenten 
de Bildt, Bunnik, Utrecht, Zeist. 

Het arrondissement Loenen , de gemeenten 
Abcoude-Baambrugge, Abconde-Proostdij, Brenke
len-Nijenrode, Brenkelen-St. Pieters, Kockengen, 
Laagnienwkoop, Loenen, Loenersloot, Loosdrecht, 
Maaraaen, Maarsseveen, Mijdrecht, Nigtevegt, 
Rnwiel, Tienhoven, Vinkeveen, Vreeland, Wilnis, 
Zuilen. 

lfet arrondissement Amersfoort, de gemeenten 
Achttienhoven, Amersfoort, Baarn, Bnnschoten, 
Eemnes, Hoogland, Leusden, Maartensdijk, Soest, 
Stontenbnrg, Westbroek. 

Het arrondissement Rhenen , de gemeenten 
Amerougen, Cothen, Doorn, Driebergen, Houten, 
Langbroek, Leersum, Maarn, Odijk, Renswoude, 
Rhenen, Rijsenbu.rg, Schalkwijk, Tul en 't Waal, 
Veenendaal, Werkhoven, Wijk bij Duurstede, 
Woudenberg. 

Het arrondissement IJsselstein, de gemeenten 
Benschop, Haarznilens, Harmelen, Hoenkoop, Jaan
veld, Jntphaaa, Kamerik, Linschoten, Lopik, 
Montfoort, Oudenrijn, Polsbroek, Snelrewaard, 
V eldhoizen, Vleuten, Vreeswijk, Willeskop, Willige
Langerak, IJsselstein, Zegveld. 

Di,trict Leeuwarden. 

Het arrondissement Leeuwarden omvat de ge
meenten Leeuwarden , Leen warderadeel, Menal. 
dnmadeol.. 

Het arrondissement Harlingen, de gemeenten. 
Barradee\, Franeker, Franekeradeel, Harlingen. 

Het arroi2lrssement Ferwerd, de gemeentoll 
Ameland, ~t Bildt, Ilantnmadeel, Ferwerderadeel. 

Het arr~~ent Docknm, de gemeenten 
Doókum, Kollumerland, Oostdongeràdeel, Schier
monnikoog, iW estdongeradeel. 

Achtkarspelen en Tietjerksteradeel. 

DÏltrict Heerenuetn. 

Het arrondissement Heerenveen omvat de ge• 
meenten Ooststellingwerf, Schoterland, W estste\
lingwerf. 

Het arrondissement Beetsterzwaag, de gemeenten 
Aengwirden, Idaarderadeel, Opsterland, Smallinger
land, Utingeraaeel. 

Het arrondissement Lemmer, de gemeenten 
Doniawerstal, Gaasterland, Haskerland, Hemelumer
Oldephaert, Hindeloopen, Lemsterland, Sloten, 

tavoren. 
Het arrondissement Sneek, de gemeenten Baar

deradeel, Rauwerderhem, Sneek, Wijmbritseradeel, 
IJlst. 

Het arrondissement Bolsward, de gemeenten 
Bol1ward, Hennaarderadeel, W onseradeel, W orknm. 

Diltrict Zwolle. 

Het arrondissement Zwolle omvat de gemeenten 
Dalfsen, Heino, Nieuwlensen,Zwolle, Zwollerkerspel. 

Het arrondissement Kampen , de gemeenten 
Genemuiden, Grafhorst, Hasselt, Kampen, Kamper
veen, Vollenhove (Ambt), Vollenhove (Stad), Wil
sum, IJsselmuiden, Zalk en Veecaten, Zwartslnis. 

Het arrondissement Ommen , de gemeenten 
Avereest, Gramsbergen, Ham (den), Hardenberg 
(Ambt), Hardenberg (Stad), Ommen (Ambt), 
Ommen (Stad). 

Het arrondissement Steenwij)c , de gemeenten 
Blankenham, Blokzijl, Giethoorn, Kuinre, Olde
markt, Staphorst, Steenwijk, Steenwijkerwold, 
W ann11perveen. 

DÏltrict Devmter. 

Het arrondissement Ddventer omvat de gemeenten 
Bathmen, Deventer, Diepenveen, Hollen, Olst, 
Raalte, Wijhe. 

Het arrondissement Almelo, de gemeenten Almelo 
(Ambt), Almelo (Stad), Borne, Hellendoorn, 
Hengelo, Rijssen, Vriezenveen, Wierden. 

Het arrondissement Enschedé, de gemeenten 
Delden (Ambt), Delden . (Stad), Diepenheim, En -

' sohedé, Goor, Haaksbergen, Lonneker, Markelo. 
Het arrondissement Ootmarsum, de gemeenten 

Denekamp, Losser, Oldenzaal, Ootmarsum, Tob
. bergen, Weerselo. 

Diltrict Groningen. 

Het arrondissement Groningen omvat de ge
meenten Adorp, Groningen, Haren. 



31 DECEMBER 1891. 23-7 

Het arrondissement Zuidhorn , de gem 
Adnard, Ezinge, Grijpskerk, Grootegast, Hoogkerk, 
Leek, Marum, Oldehove, Oldekerk, Zuidhorn, 

Het arrondissement Onderdendam, de gemee~te 
Ballo, Bedum, Eenrum, Kantens, Kloosterburen~ 
Leens, Middelstum, Ulrum, Usquert, Warffum, 
Winsum. 

Het arrondissement Appingedam, de gemeente11 
Appingedam, Bierum, Delfzijl, Loppersum, Stedum, 
Uilhuizen, Uithnizermeeden, 't Zandt. 

Dutrict Winsc!ioten. 

Het arrondissement Winschoten omvat de ge
meenten Beerta, Finsterwolde, Midwolda, Nieuwe 
Schans, Nieuwolda, Scheemda, Termunten, Win
schoten. 

Het arrondissement Hoogezand, de gemeenten 
Hoogezand. Noordbroek, Noorddijk, Sappemeer, 
Sloo.hteren, Ten Boer, Zuidbroek. 

liet arrondissement Veendam , de gemeenten 
Meeden, Muntendam, Oude Pekela, Veendam, 
Wildervank. 

Het arrondissement Onstwedde, de gemeenten 
Bellingwolde, Nieuwe Pekela, Onstwedde, Vlagt
wedde, Wedde. 

Di,trict J.,e,,. 

Het arrondissement Assen omvat de gemeenten 
Assen, Eelde, Norg, Peize. Roden, Rolde, Smilde, 
Vries. 

Het arrondissement Borger, de gemeenten Anlo, 
:8Qrger, Gasselte, Gieten, Odoorn, Zuidlaren. 

Het arrondissement Emmen, de gemeenten Coe
vori\en, Daleu, Emmen, Schoonebeek, Sleen. 

Het arrondissement Hoogeveen, de gemeenten 
Bliilen, Hoogeveen, Oosterhes~elen , W eeterbork, 

Zuidwolde, Zweelo. 
Het arrondissement Meppel, de gemeenten 

Diever, Dwingelo, Havelte, Meppel, Nijeveen, 
Ruinen, Ruinerwold, Vledder, Wijk (de). 

Dutrict Maattric!it. 

}Jet arrondissement Maastricht omvat de gemeen
ten Cadier en Keer, Eysden, Gronsfeld, Gulpen, 
Heer, Maastricht, Margraten, Mesch, Mheer, 
Noorbeek, Oud-Vroenhoven, Rijckholrlt, St. Geer
truid, St. Pieter, Slenaken, Wittem. 

Het arrondissement .Meerssen, de gemeenten 
Ambij, Beek, Bemelen, Berg en Terblijt, Borgbaren, 
Bunde, Elsloo, Geolle, Houthem, Hulsberg, Itteren, 
Meensen, Oud- Valkenburg, Schimmert, Schin op 
~eulle, Stein, Ulestraten, Valkenburg, Wijlre. 

1891. 

Het arrondissement Heerlen, de gemeenten Am
etenrade, Bocholtz, Brunssum, Eijgelshoven, Heerlen, 
Hoensbroek, Kerkrade, Klimmen, Nieuwenhagen, 
Nntb, Schaesberg, Simpelveld. Ubach over Worms, 
Vaals, Voerendaal, Wijnandsrade. 

Het arrondissement Sittard, de gemeenten Bingel
rade, Born, Broeksittard, Geleen, Grevenbicht, 
Jabeek, Limbricht, Merkelbeek, MonstergeÎeen, 
Nieuwstadt, Obbicht en Papenhoven, Oirsbeek, 
Roosteren, Schinnen, Schinveld, Sittard, Spaubeek, 
Snateren, Urmond. 

Dutrict Roermond. 

Het arrondissement Roermond, omvat de gemeen
ten Buggenum, Echt, Haelen, Herten, Horn, Linne, 
Maasbracht, Maasniel, Melick en Herkenbosch, 
Montfort, Neer, Nnnhem, Ohé en Laak, Posterholt, 
Roermond, St. Odiliënberg, Stevensweert, Swalmen, 
Vlodrop. 

Het arrondissement Weert, de gemeenten 
Baexem, Beegden, Grathem, Heel en Panheel, 
Heythuyzen, Hnnael, Ittervoort, Meijel, Neder
weert, Neerritter, Ro~el, Stamproy, Thorn, Weer!, 

essem. 
Het arrondissement Venlo, de gemeenten Arcen 

en Velden, Beeeel, Belfeld. Grubbenvorst, Helden, 
Hont, Kessel, Maasbree, Sevenum, Tegelen, Venlo. 

Het arrondissement Gennep, ne gemeenten Ber
gen, Broekhuizen, Gennep, Meerloo, Mook en 
Middelaar, Ottersum, Venray, Wanssum. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 31 Decem
ber 1891 (Staatablad n°. 264). 

Mij bekend, 
De Minuter 11an Bin11etsla111l8che Zal;m, 

(get.) TAK VAN POORTVLIBT. 

Sl December 1891. ARREST van den Hoogen 
Raad der Ned., bondende beslissing dat de 
rechter niet bevoegd is kennis te nemen van 
het verzet tegen een dwangbevel ter zake 
van plaatselijke bela.!!ting naar het inkomen, 
daarop gegrond dat de aangeslagene niet valt 
in de termen der verordening op de belasting, 
vermits bij in de gemeente alwaar hit aan
geelageu is noch hoofdverblijf houdt4, noch 

· langer dan 3 maanden '• jaaro verblift. 
De Hooge R•ad enz., 
Partijen geboord ; 
Gezien de stukken; 
Ooeru,egende dat als middel van cassatie is 

voorgesteld: Schending of verkeerde toepassing van 
art. l!> der wet van 22 Mei 1845 Staafa/Jlad 

16 
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n°. 22) op de invordering van 's Rijks belastingen, 
van de artt. 246, 260, 264, 265 en 266 van 
de gemeentewet, zooals die is gewijzigd bij de wet 
van 28 Juni 1881 {8taaû6lad n•. 102), art. 2 
der wet op de R. 0. en het B. v. 1. in verband 
met de artt. 148 der vorige en 153 der tegen
woordige Grondwet, zoomede van art. l ó6 B. R., 
door te bekrachtigen het vonnis der rechtbank, 
waarbij deze zich ambtshalve onbevoegd had ver• 
klaard van het verzet, door den thans eischer in 
caseatie tegen het meergenoemde dwangbevel ge
daan, kennis te nemen, door te besliaeen, dat het 
verzet van den thans eischer gericht zou zijn 
t~en de t11ettiglleid van den aanslag, dat de be
zwaren van den eischer in cassatie behoorden bij 
de administratieve rechtsmacht, daartoe bij de 
aangehaalde artikelen der gemeentewet aani,:ewezen, 
en te beslissen, dat derhalve de rechterlijke macht 
onbevoegd zou zijn van het verzet kennis te nemen; 

0. dat feitelijk vaatstaat, dat de eischer tegen 
het dwangbevel, dat door den gemeente-ontvanger 
te Amsterdam tegen hem was uitgevaardigd tot 
betaling van f 140.25, waarvoor hij waa aange
slagen ter zake van plaatselijke belasting naar het 
inkomen over het jaar 1885/86, in verzet ia ge
komen bij de rechtbank te Amat~rdam, bewerende 
dat hij die belasting niet waa verschuldigd, omdat 
hij niet viel in de termen der verordening op die 
belasting, vermits hij in die gemeente noch hoofd
verblijf houdt, noch langer dan a maanden 'ejaara 
verblijft; 

O. dat de rechtbank, van oordeel .zijnde, dat 
dit verzet was gericht tegen de 1&ettiglleid van 
den aanslag, zich onbevoegd verklaard heeft daar
van kennis te nemen, en die uitspraak op het 
arrest a guo ie bevestigd; 

0. dat het hof terecht aanneemt, dat de grond 
van eischere verzet alzoo is , dat hij , wegens de 
aa~gevoerde reden; op het cohier der genoemde 
belasting voor de gemeente Amsterdam niet Juul, 
moetm llijn aange1lagm, en met juistheid beeft 
besliat, dat een zoodanig verzet moet beschouwd 
worden als in werkelijkheid tegen de wettigheid 
van den aanslag te zijn gericht; 

0. toc'b , dat dit verzet niet oplevert eene exoep
tieve verwering tegen een aanslag, die op deb.
zelven ·als rtttbtmatig wordt erkend, maar de 
vraag geldt of men in de belasting had mogen 
worden aangeslag11n , m. a. w. of de belasting al 
dan niet op iemand toepuselijk is, en die -.nag 
inderdaad de wettigheid van den aanslag betreft; 

O. dat de kennisneming van bezwaren tegllll 

del aanslag, zonder onderscheid , behoort aan den 
raad der gemeente, die• krachtens art. 265 der 
gemeentewet, zooals dit gelezen wordt volgens de 
wet van 28 1nni 1881 (Staata{ll,ad n•. 102), de 
bevoegde macht is om daaromtrent, behoudens 
beroep bij Gedeputeerde Staten• te beslissen, ter• 
wijl wel art. 15 der wet van 22 Mei 1845 (Staaû
/Jlad n•. 22), waarheen art. 260 der gemeentewet 
ook ten aanzien van het dwangbevel ter invorde
ring van belasting verwijst, een verzet daartegen 
bij den bnrgerlij ken rechter toelaat, doch met de 
uitdrukkelijke beperking, dat dit ·nimmer tegen de 
wettigheid of de hoegrootheid van den aanslag 
gericht mag worden; 

0. dat mitsdien, no dit laatste hier het geval 
ia, de rechtbank te Amsterdam zich terecht van 
de kennisneming van eiachers verzet heeft ont
bonden, als lijnde daartoe in ca,u niet bevoegd, 
en door '• hofa bekrachtigin,t dier onbevoegdver
klaring geen der bij het middel aangehaalde arti
kelen geschonden of verkeerd toegepast ia; 

Verwerpt het beroep en veroordeelt den eiach8r 
in de kosten. 

29 Juni 1891. ARREST van den Hoogen Raad 
der Ned., houdende beslissing dat art. 17 3 
der gemeentewet niet van toepassing ia op 

. de formulieren van afkondiging van verorde
ningen op het heffen van plaatselijke belaa
tingen. 

De Hooge Raad enz., 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij memorie• luidende: 
I. Schending door niet-toepassing van de artt. l 

en ó der verordening tot het heffen van eene be
laating op het honden van honden in de gemeente 
Bolsward, vastgesteld den 12 en 28 December 1882, 
goedgekeurd bij Kon. besluit van 6 Februari J 883, 
n•. 14, van de artt. 1, 2 en 4 der invordering 
eenei belaating op het houden van honden in de 
gemeente Bolsward, van 12 en 28 December 1882, 
beide verordeningen afgekondigd den 24 Febrnari 
1883, en van de artt. 271 8D 272 der wet van 
29 1nni l8ól (Staati6lad n•. 8ó); 

II. Verkeerde toepassing van art. 173 j•. 168 
der wet van 29 1nni 1861 (Staaûlilad n•. 85); 

0oerwegmde dat bij het bestreden vonnis, naar 
aanleiding van hetgeen bij de dagvaarding was 
ten laste gelegd, door wettige bewijsmiddelen be
wezen ia verklaard, dat de gereq. •in 1891 te 
Bolaward, alwaar hij zijn hoofdverblijf heeft, ge
durende de maanden 1annari en Febrnari en de 
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eerste dagen der maand Maar! , iu het h uisgez.ill, 
waarvan hij het hoofd is, heeft gebonden een 
hond , ouder dan 2 maanden , waarvan in de meanil 
Januari 1891 geene opschrijving had plaats geliad 
voor het kohier van de belasting op het houdeu 
van honden in de gemeente Bolsward voor het 
jaar 1891 _en waarvan hij v66r l ó Februari 1891 
geene aangifte voor die belasting heeft gedaan ter 
secretarie van die gemeente", en dat de 31:hnld van 
den bek!. nit dezelfde bewijsmiddelen voortvloeit; 

0. dat de rechtbank dit bewezen feit niet straf. 
baar heeft geoordeeld , omdat de · verordening tot 
het heffen eener belasting op het honden van hon
den in de gemeente Bolsward , waarvan in deze 
de toepassing werd gevorderd, blijkens het formulier 
van afkondiging, vastgesteld door den raad dier 
gemeente • in zijne vergadering van 12 en 28 De
cember 1882", niet geacht kan worden behoorlijk 
te zijn afgekondigd en dos geen verbindende kracht 
heeft, en het feit ook onder geene andere wette
lijke strafbepaling valt·;· en dat deze beslissing in 
hoofdzaak daarop ia gegrond, dat de gemelde 
verordening, in strijd met het formulier van afkon
diging bij ari. 173 der gemeentewet voorgeschreven, 
in verband beschonwd met art. 167 aldaar, niet 
in ééne, maar in twee op verschillende da11en ge
honden vergaderingen van den gemeenteraad zon 
zijn vastgesteld; 

0. dat tegen deze beslissing de beide middelen 
van cassatie, die wegens hno onderling verband 
gezamenlijk knnnen worden behandeld, zijn ge
richt, op grond dat het bij gemeld art. 173 voor• 
geschreven formnlier van afkondiging niet geldt 
voor verordeningen op het heffen van plaatselijke 
belastingen; 

0. hieromtrent , dat het voorsctuift van art. 17 8 
niet is algemeen in dien zin, dat het zou gelden 
voor elke plaatsolijke verordening van welken aard 
ook, en alzoo ook voor verordeningen op het 
heffen van plaatselijke belastingen; dat toch deze 
bepaling voorkomt in den 2den titel der ge
meentewet onder de paragraaf regelende de plaatse• 
lijke verordeningen tegen wier overtreding straf 
ie bedreigd, in het bijzonder, en volgens de artt. 
166-169 en 171 en 172 bepaaldelijk voor die 
soort van verordeningen is voorgeschreven , terwijl 
de verordeningen op het heffen van plaatselijke 
belastingen geheel afzonderlijk in den 6den titel 
worden geregeld, zonder dat daarbij de bepaling 
van art. 178 op deze verordeningen van toepas
sing is verklaard ; dat blijkens de bepaling van 
art. 161, gewijzigd bij art. 24. der Invoeringswet 

van ló April 1886 (Staau6latl . n°. 64.) onder de 
verordeningen tegen wier overtredingen straf wordt 
bedreigd de zoodanigen worden verstaan , waarbij 
in de verordening zelve tegen de over~ng er 
van straf kan worden gesteld, voor zooveel daar• 
tegen niet bij eene wet, eenen algemeenen maat• 
regel van inwendig bestnnr of eene provinciale 
verordening is voorzien , en die overigens, volgen, 
art. 167 der gemeentewet, v66r de afkondiging 
slechts aan Gedepnteerde Staten behoeven te wor• 
den medegedeeld; dat de ~noemde verordeningeu 
in dit opzicht geheel verschillen van die omtrent 
het heffen van plaatselijke belastingen, daar tegen 
de overtreding van deze bij de gemeentewet zelve 
in de artt. 271 en 272 de straffen zijn vastge• 
ateld, en deze verordeningen ingevolge art. 1'7 
der grondwet geen gevolg knnnen hebben zonder 
goedkeuring des Konings en zij te dien einde, vol. 
gens art. -233 der gemeentewet, met de voorschriften 
omtrent de invordering der belasting, moeten wor
den voorgedragen aan Gedepnteerde Staten, die 
daaromtrent aan den Koning verslag zullen doen; 

0. dat dan ook het formulier van afkondiging 
· in art. 173 voorgeschreven, bepaaldelijk vo~r zoo• 

veel betreft de vermelding, dat de verordening 
aan de Gedepnteerde Staten, volgens bun bericht 
in afschrift is medegedeeld, bij de afkondiging van 
verordeningen omtrent plaatselijke belastingen niet 
zon kunnen worden in acht genomen; 

0. dat hieruit volgt, dat dit formnlier, ver
eischt voor de afkondiging ~an plaatselijke ver
ordeningen, tegen wier overtreding straf ia be
dreigd , niet kan geacht worden tevens te gelden 
voor de afzonderlijk geregelde en in aard en in. 
hond geheel daarvan verschillende verordenipgen 
omtrent plaatselijke belastingen, en dat alzoo in 
deze de verordening tot het heffen van belasting 
op het honden van honden, al is zij niet geheel 
overeenkomstig dat formulier afgekondigd, daar
door hare verbindende kracht niet verliest; 

0. dat ook overigens de vermelding, ,lat deze 
verordening door den Raad •in zijne vergadering 
van 12 en 28 December 1882 ia vastgesteld", 
baar niet onwettig doet zijn, zoodat het bestreden 
vonnis op grond van verkeerde toepassing der in 
het 2• middel en van niet-toepas1ing der in het 
1 • middel van caesatie genoemde artikelen van 
gemelde verordening allinog op het bewezen feit 
beboeren te worden toegepast; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Rechtdoende ten principale krachtens art. 105 

R. O,; 
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Verklaart dat het bewezen feit oplevert de 
overtreding van het als hoofd des hnisgezins in 
de gemeente Bolsward, waar 'bij zijn hoofdverblijf 
heeft, en als honder van een hond aldaar, ouder 
dan 2 maanden , waarvan de opschrij vi og niet in 

de maand Januari bij hem heeft plaate gehad, 
geen aangifte daarvan doen v66r 15 Februari van 
het belastingjaar ter secretarie der gemeente; 

"En met toepassing van de artt. 1 , 2, 4 en 5 
der verorden ing tot het heffen eener belasting or 
het houden van honden in de- gemeente Bolsward, 
en 1, 4 en 6 der verordening op de invordering 
dezer belasting, 271 en 272 der gemeentewet, 
25 der invoeringswet van 1 li Aprit 1686 (Staat.
blad n°. 64.), 28 Strafreoht en 214, 215 en 370 

Strafvordering; 
Veroordeelt den gereq. tot betaling van eene 

geldboete van / 5; 
Bepaalt dat deze boete, bij gebreke · van be

taling binnen 2 maanden na den dag waarop deze 
uitspraak kan worden ten oitrner gelegd, zal 
worden vervangen door hechtenis van 1 dag . 

Veroordeelt den gereq. in de kosten van het 
proces, Terbaalbaar, behalve die in cassatie ge
vallen, ook bij lijfsdwang van ten langste I dag. 

29 JUM 1891. ARREST van den Hoogen Raad 
der Nederlanden, houdende beslissing dat de 
plaatselijke wetgever het langs de huizen 
venten van visch, die niet aan den afslag 
gekocht is, niet mag verbieden. 

De Hooge Raad enz. , 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

req. voorgesteld bij memorie, luidende: 
Schending door niet-toepassing van art. 23 

Strafrecht en de art. l en 39 van de verordening 
der gemeente Kampen op den verkoop van viscb, 
enz. dd. 25 Maart 1890, j0 • art. 216, al. 2 
Strafvordering, door verkeerde uitlegging van 
art. 2, alinea 2 . der wet van 21 Mei 1819 
(Staat8blad n°. 34); 

0oerwsgends dat zoowel bij het bestreden vonnis 
der rechtbank als blj het daarbij vernietigde 
vonnis van den kantonrechter bewezen is ver
klanrd, dat de req. op de blj de dagvaarding Oql • 

achreven tijd en plaats in de gemeente Kampe 
visch heeft rondgevent, die zij niet aan den- al

. slag aldaar had gekocht, en dat zij geen bewijs 
had van den schrijver van deu afslag, dat de 
door haar rondgevente visch aan den afslag ge
kocht was; 

0. dat de kantonrechter op dit feit van toe-

paaing heeft verkl11ard de na volgende bepalingen 
der gemeent.elij ke verordeningen op den verkoop 
van visch op en de bediening van de visehmarkt 
te Kampen, als: artikel 1 , alinea 2. Alleen 
viach, aan den openbaren afslag op de vischmarkt 
verkocht, mag worden rondgevent aan de hnizen 
der ingezet.enen. Alinea 3. De venters moeten 
voorzien zijn van een door den schrijver afge• 
geven bewijs, dat de visch aan dien afslag ge· 
kocht is, en artikel 39, waarbij op de over
treding geldboete of hechtenis is gesteld; 

0. dat de rechtbank in hooger beroep heeft 

bealist, dat deze bepalingen bniten toepassing moe• 
t.en worden gelaten, als in strijd met artikel 2 
der wet op het patentrecht van 21 Mei 1819 
(Staat8blad n°. 34) en dat t.egen deze besliBSing 
het middel van cassatie is gericht, hoofdzakelijk 
op grond, dat de vrije uitoefening van het be
roep, waarvoor patent is verkregen, volgens de 
2° alinea vao artikel 2 der pat.entwet kan wor
den beperkt door verordeningen van algemeeoe en 

plsatselijke politie, en dat in deze de beperking 
door de vermelde bepalingen der !(emeenteveror
d~ningen, in aansluiting aan de bepalingen van 
de artikelen 127 tot 129 der algeme~ne politie
verordening der gemeente Kampen, als in het 
belang der openbare geiondheid, overeenkoms\ig 
de bevoegdheid van het gemeentebestuur zijn op
gemaakt en alzoo verbindende zijn; 

0. hieromtrent, dat de vermelde bepalingen 
der verordeningen op den verkoop van visch op 
de bediening van de vischmarkt te Kampen zijn 

· algemeen en betreffen den verkoop van viseh 
zoowel door hen die daarvoor patent hebben, als 
die niet l(epatenteerd zijn, en dat de gereq. zich 
blijkens het vonnis te harer verdediging heeft 
beroepen op het bezit vRn patent als vischver
koopster, welk feit niet is weersproken; 

0. dat het patent als vischverkooper volgens 
n°. 60 van de tabel n°. XIV behoorende bij de 
wet op het pat.ent.rooht, de bezitters er van toe
laat om de viseh hetzij op de markt, of uit 
hunne hnizen of op eenige andere wijze te ver
knopen, en dat artikel 2 der genoemde wet in 
alinea 1 als algemeene regel stelt, dat het patent 
den persoon, aan wieu het is verleend , de be
voegdheid geeft om den daarin vermelden handel 
allerwege nit te oefenen ; 

0. dat alzoo het verbod om viseh langs de 
huizen te venten, indien zij niet aan den afslag 
op de vischmarkt gekocht is, met den algemeenen 
regel van artikel 2 , voor zooverre die niet door 
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de nadere bepalingen van dat artikel beper. 
wordt, in strijd ia; 

0. dat de algemeene regel volgens dezelfde 
alinea 1 van artikel 2 wel uitzondering lijdt, ió• 
dien de handel bepaaidelijk of voorwaardelijk if 
verboden door of uit kracht van ' s lands wetten 
of door den Koning goedgekeurde verordeningen, 
doch dat van zoodaoige wet of verordening i.11 
deze geen aprake is; 

0. dat die algemeeoe regel volgens de 2• alinea 
van genoemd artikel 2 nog kan beperkt worden 
ingevolge het voorschrift, dat een iegelijl ver• 
plicht is zich in de nitoefening van zijnen handel 
te gedngen naar de verordeningen van algemeeoe 
en plaatselijke politie, en dat alzoo in deze te 
onderzoeken valt, of het verbod om visch die 
niet aan den afälag gekocht is, langs de huizen 
te rnnten, eene zoodanige beperking is, als 
waartoe de gemeentebesturen bevoegd zijn; 

0. dat, volgens a.rt. 135 der gemeentewet, de 
gemeenteraad verordeningen kan maken, die in 
het belang der openbare orde, zedelijkheid en 
gezondheid worden vereischt en andere betreffende 
de huishouding der gemeente, en dat bij de toe
lichting van het middel van casaatie ia aange
voerd, dat de vermelde bepalingen van artikel 1 
der verordening op den verkoop van viach zouden 
strekken in het belang van de openbare gezond- . 
heid, maar dat noch oit deze bepalingen , waar
bij het verkoopen van vi8Ch, enkel op grond dat 
zij niet aan den afslag 11:ekocht ie, verboden 
wordt, noch nit de overige bepalingen van deze 
verordening blijkt, dat zij de strekking h~bben 
om voor de gezondheid der ingezetenen te waken ; 

O. dat wel het bij de toelichting van het 
middel aangehaalde artilçel 127 der algemeene 
politie-verordening der gemeente Kampen, waar
mede de voormelde bepalingen van de verordening 
op den verkoop van visch verband zouden hou
den , voorschrijft, dat de aan de markt gebrachte 
visch door den keurmeester moet zijn gekenrd, 
waaruit volgt, dat de aldaar gekochte en ver
volgens langs de buizen gevente visch gekeurd ia, 
doch dat dit niet uitsluit, dat de viach ook zon
der aan den afslag gekocht te zijn, kan worden 
gekeurd ; dat hetzelfde artikel dan ook voorschrijft, 
dat visch, die uit vaartuigen wordt verkocht, 
vooraf gekeurd moet worden , en dat het volgend 
art. 128 tevens eene bt>paling bt>vat omtrent 
kenring van visch , die aan de huizen wordt 
rondgevent ; 

0. dat alzoo niet blijkt, i\at het verbod om 

viach, die niet aan den afslag gekocht is, langs 
de hnizeo te venten, zijnen grond viudt in de 
zorg voor de openbarll gezondheid; dat evenmin 
kan worden aangenomen , dat het in het IH,lang 
der openbare orde of zedelijkheid of betreffende 
de huishouding der gemeente vereischt zoo wor
den, zoodat het., als in strijd met den algemeenen 
regel vaa art. 2 der wet op het patentrecht, 
daarop eene ongeoorloofde inbreuk maakt; 

O. dat het gemeentebestanr alzoo niet bevoegd 
was om de gemelde verbodsbepalingen voor te 
schrijvep, en deze, als niet verbindende, terecht 
bij het bestreden vonnis buiten toepassing zijn ge
laten, zoodat het voorgestelde middel van cassatie 
is ongegrond; 

0. ambtshalve, dat bij het bestredon vonnis 
. wel ia vernietigd het vonnis van den kantonrech
ter, den 2 l Februari J 891 in dez41 zaak op het 
verzet gewezen, maar niet is baalist omtrent de 
bekrachtiging of vernietiging van het bij verstek 
gewezen vonnis van 23 December 1890, zoodat 
daa.rdoor is geschonden art. 267 Strafvordering, 
en alzoo het bestreden vo!lnis op dit punt he
boort te worden vernietigd; 

0. dat de tenietdoening van het op het verzet 
gewezen vonnis des kantonrechters de vernietiging 
van het daarbij bekrachtigde bij verstek gewezen 
vonnis moet ten gevolge hebben, zoodat ook hier
van de ve;nietiging alsnog moet worden uit
geeproken; 

Rechtdoende ten principale, krachtens art. 5 
R. O.; 

Vernietigd het bestreden vonnia, voor zooverre 
daarbij ia te niet gedaan het vonnis van den 
kantonrechter te Kampen, waarvan appèl, maar 
is nagelaten daarbij tevena hit bij verstek gewezen 
vonnis te niet te doen; 
· Vernietigt de beide vonniseen door den kanton

rechter in deze zaak den 23 December 1890 bij 
verstek en den 21 Februari 1891 op het venet 
gewezen; 

Gezien art. 370 Strafvordering; 
Verwerpt voor het overige het beroep in 

cassatie; 
De kosten , op de vervolging gevallen, te dragen 

door den Staat. 

11 Juli 1891. BESLUIT, houdende beslissing dat 
Gedeputeerde Staten niet bevoegd zij o , vrij• 
stelling te verleeneo van het verbod ve"at 
in art. 36 der wet op het lager onderwijs. 
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IK KA.AH VAK H. M. WILHELMINA, J:Kz. 
WtJ EMMA, l!:NZ. 

Beschikkende op bet beroep enz. ; 
Overwegende dat M. W. V. VAK B., onder

wijzer te R.-B., bij adres van 16 Februari 1891 
Gedepnteerde Staten van Zeeland heeft verzocht, 
hem, zij het ook slechts voor een bepaalden tijd, 
vergunning te willen verleenen om als agent van 
landbouwbuizen of vae fabrikanten yan landbouw
werktuigen op te treden en hem daartoe vrij
atelling te willen geçen van het in art. 36 der 
wet op het lager onderwijs vervatte verbod ; 

dat Gedepnteerde Staten van Zeeland daarop 
bij schrijven van 6/12 Maart 1891, n•. 782/40, 
1 • afdee\ing, burgemeester en wetbonders van 
R.-B. hebben verzocht aan adressant · mede te 
deelen, dat bij door het nitoefenen der door hem 
bedoelde werkzaamheden zon handelen in strijd 
met art. 86 der wet op het lager onderwijs, en 
dat Gedepnteerde Staten niet bevoegd zijn van 
die verbodsbepaling ontheffing te verleenen ; 

dat de onderwijzer VAN B. van de in dit 
aobrljven vervatte beslisaing krachtens art. 14 der 
wet op het lager onderwijs bij Ooa in booger be
roep is gekomen en daarbij o. a. doet opmerken , 
dat Gedepnteerde Staten van Zeeland indertijd wel 
aan anderen toestemming hebben gegeven tot aan
neming van het agentschap eener levensverzeke
ringmaatschappij, terwijl z. i. de werkzaamheden 
aan zoodanig agentschap verbonden en die van het 
door hem geweoscbte volkomen gelijk zijo; 

dat Gedepnteerde Staten van Zeeland, op het 
appellatoir adres geboord, hebben verklaard nim
mer aan onderwijzers toestemming tot aanneming 
van het agentschap eener levensverzekeringmaat
echappij te hebben gegeven, doch dat zij in der
~ijke gevallen steeds te kennen hebben gegeven 
dat de agentunr eener verzekeringmaatschappij, als 
sij bijzaak blijft, niet als eeo beroep ia aan te 

merken, en dat zoodanige agentuur door ben niet 
werd geacht te behooren tot de in art. 36 der 
wet op het lager onderwijs bedoelde ambten of 
bedieningen; 

dat, naar bon oordeel : de agentnnr van land
bouwhuizen of van fabrikanten van laudbonw
werktuigen evenmin onder de ambten en bedie
ningen is te rekenen, doch dat b. i. de onder
wijzer, die haar waarneemt, een (patentplichtig) 
beroep uitoefent en dat dit zonder nitzondering 
bij art. 36 der wet op het lager onderwijs is ver
boden; 

Overwegende, dat de agentunr, welke appel
lant wenscht waar te nemen, blijkens de stukken 
zou bestaan in het optreden als tusscbenpersoon 
bij den verkoop van goederen of waren, zoodat 
.,bij, als agent van landbouwhnizen of van fabri
kanten vau landbonwwerktuigen optredende, iu 
werkelijkheid be~ beroep van commissionair zon 
nitoefenen en als zoodanig patentplichtig zou zijn; 

dat hier derhalve geen sprake kan zijn van een 
ambt of eene bediening , waarvan het bekleeden 
wel aan den onderwijzer ia verboden, doch van 
welk verbod door Gedepnteerole Staten krachtens 
art. 36 der wet tot regeling van het lager ouder
wijs aan den onderwijzer die zoodanige opdracht 
ontvangt vrijstelling kan wor,len verleend; 

dat echter het drijven van handel of het .nit
oefenen van eenige nering of beroep, behalve bel 
geven van onderwijs, bij art. 35 van gemelde 
wet aan den onderwijzer onr,oonoaaràelijk is ver
boden; 

Gezien de wet enz.; 
Hebben goedgevonden en verstaan te verklaren 

dat door Gedepnteerde Staten van Zeeland terecht 
ia beslist dat zij niet pevoegd waren appellant van 
het in art. 85 van gemelde wet vervatte verbod 
ontheffing te verleenen eo mitsdien het tegen die 
beslissing ingesteld beroep te verklaren ongegrond. 



CHRONOLOGISCHE INHOUD VOOR 1891, 

De jaargang 1891 is geheel chronologisch, behalve de arresten en het besluit 
van 29 Juni en 11 Juli, voorkomende op bladz. 238-241. 

ALPHABETISCHE INHOUDS-OPGAVE VOOR 1891. 

Archieven: Besluit tot nadere verlenging van 
den termijn, gesteld in art. 3 van het besluit 
van 8 Maart 1879, S. 40, houdende bepalin

gen omtrent het bewaren der oude rechterlijke 

archieven, welke dagteekenen van v66r de in voe
ring der Fransche wetgeving. S. 24.6. 29 Dec. 

Begrootingen. Wetten tot vaststelliug van 
de volgende hoofdstukken der Staatsbegrooting 

voor 1891: 
II. S. 84. 20 Febr. 

III. 85. 20 Febr. 

IV. 38. 20 Febr. 
V. 42. 21 Febr. 
VI. 51. 23 ~'ebr. 
VIIB. 52. 28 Febr. 

VIII. 56. 23 Febr. 
IX. 60. 24 Febr. 

X. 66. 26 Febr. 

XI. 53. 28 Febr. 
- Als voren voor 1802: 

I. s. 227. 28 Dec. 
VII .J, 228. 28 Dec. 

- Wetten tot verhooging of wijziging van de 

volgende hoofdstukken der Staatsbegrooting 

voor 1890: 
r. s. 32. 10 Febr. 

107. 20 Juni. 
II. 124. 22 Juni. 

111. s. 232. 28 Dec. 
IV. 115. 20 Juni. 

180. li Dec. 

V. 181. 5 Dec. 
VI. 182. 5 Dec. 

VII .J. 184. r, Dec. 
VIIB 186. 5 Dec. 

VIII. 186. 5 Dec. 

IX. 57. 23 Febr. 
234. 28 Dec. 

- Als voren voor 1891 : 
I. s. 108. 20 Juni. 

IV. 123. 22 Jnni. 
V. 249. 31 Dec. 

VIIB. l0ll. 20 Juni. 

VIII. 121. 22 Jnni. 

IX. 118. 22 Jnni. 

253. 31 Dec. 

- Wetten tot : 
Aanwijzing van de middelen ter goedmaking 

van de uitgaven, begrepen in . de Staats
grootiog voor het dienstjaar 1892. S. 229. 

28 Dec. 

Nadere beschikbaarstelling van gelden wegens 

door het Departement van Oorlog gedane 
verstrekkingen, voor den dienst van 1890. 

S. 187. 5 Dec. 
Beschikbaarstelling van gelden wegens door 



Il AL P H AB ET I B C H E IN HO U D B·O P GAVE V O OR 1 8 9 1. 

het Departement van Oorlog gedane ver-,; 
strekkingen , voor den dienst van 1891 ; 

S. 188. r, Dec. 
Beschikbaarstelling van gelden wegens door 

het Departement van Marme gedane ver
strekkingen, voor den dienst van 1891. 

S. 188. r, Dec. 
Vaststelling der begrooting van nitgaven voor 

den aanleg van Staatsspoorwegen, dienst 
1891. S. 59. 24. P'ebr. 

Wijziging der 
den aanleg 
1890. 

begrooting van uitgaven voor 
van Staatsspoorwegen, dienst 

s. 2sa. 28 Dec. 
Regeling der ontvangsten en oitjl;aven van 

het Pensioenfonds voor weduwen en weezen 
van burgerlijke ambtenaren over het jaar 

1891. S. ll. a Jan. 
Als voren over 1892. S. 250. 31 Dec. 
Aanvulling en verhooging van de begrooting 

van dat" fonds voor 1891. S. 252. 31. Dec. 
Vaststelling van de begrooting der uitgaven 

van de Algemeene Landsdrukkerij, voor 
het dienstjaar 1891. S. 2. S Jan. 

Als voren !oor 1S92. S. 248. 31 Dec. 
Vaststelling der begrooting van het Fonds, 

voortspruitende nit de koopprijzen van 
domeinen voor het dienstjaar 1891. S. 10. 

S Jan. 
Als voren voor 1892. S. 261. SI Dec. 
Vaststelling der begrooting van uitgaven ten 

behoeve van de voltooiing van het vestinp;
stelsel, dienst 1891. S. 55. 23 Febr. 

Verhooging van de begrooting van uitgaven 
ten behoeve van de voltooiing van het ves
tingstelsel, dieust 1891. S. 120. 22 Juni. 

Machtiging op de Algem~ne Rekenkamer 
tot verevening van niet in uitgaaf aange
nomen wachtgelden. S. 39. 20 Febr. 

Aanwijzing der middelen en inkomsten ter 
goedmaking van de uitgaven, begrepen in 
de begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1892 (Hoofdstuk J. Middelen 
en inkomsten in Nederland). S. 221. 28 Dec. 

Als voren Hoofdstuk 11. Middelen en inkom
s~n in Nederlandsch-ludië) . S. 222. 28 Dec. 

Vaststelling der begrooting van N ederlandsch

lndië voor het dienstjaar 1892 (Hoofd
stuk I. Uitgaven in Nederland). S. 219. 

28 Dec. 
Als voren (Hoofdstuk II. Uitgaven in Neder-

landsch- Indië). S. 220. 28 Dec 

Verhooging der begrooting van N ederlandsch-

Indië voor het dienstjaar l 892, ten be
hoeve van de voorbereiding der exploitatie 
van het Ombiliënkolenveld door het Gou

vernement. S. 228. 28 Dec. 
Af- en overschrijving van het llde op het 

Iste hoofdstuk der begrooting van Neder
landsch- Indië voor het dienstjaar 1890. 

S. 178. 28 Oct. 

Wijziging der begrooting van Nederlandsch
lodië voor het dienstjaar 1890 (Hoofd

stuk r. Uitgaven in Nederland). S. 224. 
. 28 Dec. 

Als voren (Hoofdstuk U. Uitgaven in Neder-
lanàsch-Indië). S. 22f>. 28 Dec. 

Bekrachtiging van een krediet geopend door 
den Gouverneur-Generaal van Neder• 
landsch-lodië voor het dienstjaar 1890. 

S. 90. 15 April. 
Toestaan van kredieten ten laste der begroo• 

ting van Nederlandsch-lndië voor 1891 , • 
ter voldoening van tot afgesloten dienst
jaren behoorende overevende vordéringen. 

S. 114. 20 Juni. 

Wijzi~ng van de koloniale bnishoudelijke 
begrooting van Suriname voor het dienst
jaar 1890. S. 226. 28 Dec. 

V BBMstèlling van het slot der rekening van 
de koloniale uitgaven en ontvangsten voor 
Suriname over het dienstjaar 1885. S. I. 

3 Jan. 
Definitieve vaststelling van de koloniale huis

houdelijke begrooting van Suriname voor 
het dienstjaar 1891. S. 65. 25 Febr. 

Belastingen. Missive van den Minister van 
Justitie aan de procureurs-generaal bij de ge
rechtshoven, betrekkelijk _schoning voor de ten 
nitvoerlegging van vonnissen in zake overtreding 
van Rijks-belastingen in afwachting der beslis
sing op het ingediend verzoek om gratie. a A ng. 

Belastingen. (Directe) Wet tot wij zi
ging der wetten op de personeele 
belasting van 29 Maart 1833 (Staats
blad n°. 4,) en 24 April 184,3 (Staate

blad n•. 11>). S. 88. 15 April. 
Belastingen. (Plaatselijke) Arrest van 

den Hoogen Raad der Ned., houdende beslis
sing dat art. 173 der gemeentewet niet. van 
toepassing is op de formulieren van afkondi
ging van verordeningen op het heffen van plaatse
lijke belastingen. (bladz. 288.) 29 Juni. 

•- Arreot van het gerechtshof te Leeuwarden, 
houdende besliBBing dat de vraag of een ge-
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meenteraad, zich bewegende binnen de grenzen . 
zij oer bevoegdheid bij het vaststellen van be
palingen omtrent de heffing van plaatselijke 
belastingeli , voldoende heeft gelet op , of wel 
met juistheid in acht genomen heeft de voor
schriften van artt. 142, laatste lid der grond
wet van 1848 en 237 gemeentewet, betreft de 
innerlijke w1111rde eener plaatselljke verordening. 

23 Sept. 
- Arrest van den Hoogen Raad der Ned., hou

dende beslisaing dat de rechter niet bevoegd is 
kennis te nemen van het verzet tegen een dwang
bevel ter zake van plaatsel~ke belasting naar 
het inkomen , daarop gegrond dat de aange
slagene niet valt in de termen der verordening 
op de belasting, vermits hij in de gemeente 
alwaar hij aangeslagen is noch hoofdverblijf 
houdt , noch langer dan 3 maanden 's j1111rs 
verblijft. 31 Dec. 

- Wetten tot afwijking van den regel, gesteld 
bij · art. 241 der gemeentewet, betreffende de 

heffing van pl1111tselijke belastingen ten behoeve 
van eenige gemeenten. S. 236-242. 28 Dec. 

Belastingen. (Provinciale) Wetten hon-
dende bekrachtiging van provinciale belastingen in : 

Friesland. S. 79. 16 April. 
Noordbrabant. 190. 7 Dec. 
Gelderland. 191. 7 Dec. 
Znidholland. 192. 7 Dec. 
Noordholland. 193. 7 Dec. 
Zeeland. 194.. 7 Dec. 
Utrecht. 195. 7 Dec. 
Friesland. 196. 7 Dec. 
Overijssel. 197. 7 Dec. 
Groningen. 198. 7 Dec. 
Drenthe. 199. 7 Dec. 
Limburg. 200. 7 nee. 

Burgerlijke stand. Wet ter voorziening 
in het gemis van de dubbelen van de registers 
van den burgerlijken stand, die bij den in 1890 
te Alkmaar gewoed hebbenden brand zijn ver
loren gegaan. S. 83. . 16 April. 

Consulaten. Besluit tot wijziging en aanvul
ling van het besluit van 4 Mei 1890, S. 77, 
strekkende ter vervan~ng der bestaande be
sluiten, uitgevaardigd krachtens artikel 1 der 
wet van 26 Juli 1871 ~ S. 91, •houdende 
regeling van de bevoegdheid der consulaire ambte
naren tot het opmaken van burgerlijke akten, 
en van de consulaire regtsmagt". S. 178. 

27 Nov. 
Dijkbesturen enz. Besluit tot wljziging van 

het Reglement voor het Hoogheemraadschap 
van Rijnland. S. 146. 10 Jnli. 

- Vonnis der arrondissements-rechtbank te Arn
hem , houdende beslisaing dat de Provinciale 

Staten onder de Grond wet van 1848 niet be
voegd waren om onder goedkeuring des Konings 
een waterschap op te richten. 19 Nov • 

Domeinen van den Staat. Wetten hondende 
goedkenring van: 

eene overeenkomst betrekkelijk den onderhand
schen verkoop van een perceel grond onder 
Hontenisse, tot het Kroondomein behoorende, 
aan de Roomsch-Katholieke parochie van den 
H. Martinus aldaar. S. 8. 3 Jan. 

eene · overeenkomst betrekkelijk den verkoop van 
bestaande en toekomstige aanwassen en andere 
~erlaodingen aan den linkeroever van den 
Rijn, onder Huissen, aan F. Ca. CoLEN• 
BRANDER. s. 9. 3 Jan. 

eene overeenkomgt met W. Bos te· Groningen 
betreffende erfdienstbaarheden van weder
zijdsche eigendommen aldaar. S. 64. 23 Febr. 

eene met N. J, C. VAN DEN HOEK c. 8, ge
sloten overeenkomst betreffende het zooge
naamde Katwijksche veer, S. 68. 23 Febr. 

eene overeenkomst tot onderhandschen verkoop 
van een der Staatsgronden in de oude haven 
van Arnemuiden aan het waterschap, ge
naamd ,de Snzannapolder" op Walcheren. 

S. 61. 24 Febr. 
eene overeenkomst tot onderhandschen verkoop 

van grond onder Hoo11:e en Lage Zwaluwe 
aan F. VAN G!NNIKEN te Lage Zwaluwe. 

S. 62. 24 Febr. 

eene overeenkomst tot onderhandschen verkoop 
van het Carmelietenklooster c .. a. te Boxmem:, 
aan de Roomsch-Katholieke parochie van Sinf 
Petrus ald1111r. S. 6S. 24 Febr. 

eene overeenkomst betrekkelijk den onderhand
schen verkoop van spoorweg11;rond onder Hatert 
aan de gemeente Nijmegen. S. 110. 20 Juni. 

eene overeenkomst tot- onderhandschen verkoop 
vali spoorweggrond te Groningen aan K. 
HoEKZEMA aldaar. S. 1 ll. 20 Juni. 

eene overeenkomst tot onderhandschen verkoop 
van een perceel heide, water en dennenbosch 
onder de gemeente Oosterhout, aan J. C. 
VAN DEN HEUVEL te Tilburg. s. 112. 20 Jnni. 

eene met de !(emeente Haarlem gesloten over
eenkomst betreffende miling van irebouwen 
aldaar enz. S. 119. 22 Juni. 

Enquête. Wet tot verlenging van den termijn, 
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gedurende welken de wet van 19 Januari 1890, 

S. 1, van kracht blijft. 8. 243. 28 Dec . 
Fabrieken. Besluit tot achorsing van het be

alnit van burgemeester en wethouders van Hoo
geveen, waarbij aan J. KIP Az. vergunning 
is verleend tot het oprichten van eene 9Cheepa
timmerwerf voor den bonw van ijaeren achepen. 

S. 67. 25 Febr. 
Vernietiging van dat besluit. S. 95. 2 Mei. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van burge
meester en wethouders van Groningen, waarbij 
zijn gewij&igd . de voorwaarden eener aan E. 
NoACK verleende vergunning tot het oprichten 
van een stoommachine. S. 68. 26 Febr. 

Vernietiging van dat bealnit. S. 94.. 2 Mei. 
Gemeentebestuur. Bealnit betreffende toe

paasing van art. 26 der gemeentewet ~P een 
raadslid tevens geneesheer belast met de armen
praktijk en levering van geneesmiddelen. 

14 Jan. 
- Besluit houdende schorsing tot 1 April van 

het beeluit van den raad der gemeente Coe
vorden, van 27 December 1890, waarbij H. 
H.t.KBl!:Ro tot ontvanger dier gemeente ia be
noemd. S. 27. 22 Jan. 

Vernietiging van dat besluit. S. 77. 6 April. 
- Besluit tot vernietiging van een besluit van 

Ged. Staten van Gelderland, waarbij wordt be
slist, dat er VOIU' hun college geen termen be
staan om een lid van den raad der gemeente 
Hedel, dat ju strijd bad gehandeld metart. 24. 
der gemeeutewet, van zijn lidmuatscbnp ver
vallen te verklaren . S. 64. 24. Febr. 

Gemeentegrenzen. Wet tot verandering van 
de grenzen tU88chen de gemeenten Biervliet, 
IJ1,eodijke, Philippine, Sas van Gent, Neuzen 
en l::loek. S. 7 8. 16 April. 

- Wet tot verandering van de grens tuBBCheu 
de gemeenten Maasland en Maassluis. S. 236. 

28 Dec. 
Gemeenteverordeningen. Arreat vau den 

Hoogen Raad der Ned. , houdende besli88ing 
dat de plaatselijke wetgeYer het langs de huizen 

venten van .-iach, die niet aan den aCslag ge• 
kocht. ia, niet mag verbieden. (bladz. 24.0.) 

29 Jnni. 
Geneeskundig Staatstoezicht .. w et tot 

nadere wijziging van de wet van 1 
Juni 1865, S. 68, regelende het ge
nees k n nd ig Staatatoezi ch t. S. 81. 

15 April. 
Besluit tot wijziKing van de reglementen voor 

de Rijkskweekscholen voor vroedvrouwen. S. 179. 

30 Nov. 
Gevangenissen. Missive van den Minister 

van J uatitie aao de besturen der 11:evangenissen, 
betreffende uitreiking van een bewijs van ont

slag bij het verlaten der gevaogenk 31 Mrt. 
- Besluit houdende nadere wijûging van den 

algemeen en maatregel van inwendig hestn ur, 
vastgesteld bij besluit van 31 Augnstos 1886 
(Staatsblad n•. 159). S. 148. 30 Juni. 

Grondbela.sting. Wet betreffende de helling 
der grondbelasting voor 1892. S. 281. 28 Dec. 

Hondsdolheid. Wet ter aanvulling 
van de wet van 5 Juni 1876, S. 110, 
tot vaetstelling van bepalingen bij 
het voorkomen van hondsdolheid. 

S 80. 16 April. 
- MiBSive van· den Minister · van Bionenlandsche 

Zaken aan de districts-vceartseo betreffende op
zending van cadavers van dolle of van dolheid 
verdachte honden enz. Daar 's Rijke vêeartse
nijschool te Utrecht. 25 Mei. 

Kiesrecht. Voonis der arrondissements-roobt
bank te Abnelo, bo~dende bealisaing dat in den 
zin van art. lc der gewijzigde kieswet van 
4 Jalij 1860, S. 87, niet 11ls een •alleen
wonend persoon" ia te beschouweo de kapelaao 
die, onderworpen aan de acta en statuta primae 

Synodi Dioecesanae Ultrajectensis, inwoont in 
de putorie bij den putoor en met dezen zijne 
maaltijden gebruikt. 5 Mei. 

- Arrest van den Hoogeo Raad der Ned., 
houdende besli88i ug dat onder •onderstand," 
in art. l der kieswet ~n art. 80 der grondwet, 
niet moet worden verstaan elke kostelooze ver
schafte hnlp, maar in het al~meen alleen 
ondersteoniog aan armen ter leniging van hunnen 
nood verleend. 8 Mei. 

- Vonnis der arronilissements-recbtbaok te Almelo, 

houdende bealiaaing dat een kiezer geacht moet 
worden den aanslag ten volle te hebben be
taald, wanneer eene verleende ontheffing heef'1. 
plaat& gehad voor de opmakiof!: der kiezera
lijsten. 8 Mei. 

Arreat van den Hoogen Raad der Ned., 
houdende bealissing dat het beroep in cassatie, 
bedoeld bij art. 20 vlg. der kieswet niet-ont
vankelijk moet worden verklaard, indien de 
n:quirant heeft nagelaten binnen den bij art. 22 
dier wet geatelden termijn, de aldaar bedoelde 
stukken aan de wederpartij te beteekenen, om
dat znlka ook dan moet geacbieden wanneer de 
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wederpartij bij de rechtbank geen memorie vao 
antwoord heeft ingediend. 28 Mei. 

Kinderarbeid enz. Besluit tot vaststelling 
van eeoeo algemeeoen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij artikel 4 der wet van 5 Mei 1889 
(Staatsblad n°. 48). S. B7. 15 Juli. 

- Missive van den Minister van Justitie aan de 
procureurs-generaal bij de gerechtshoven, be
treffende kennisgeving van vonnissen iu zake 
van de wet van 5 Mei 1889, S. 48 , aan de 
lospecteo~ van den arbeid. 28 J oli. 

- Missive van den Commissaris der Kouiogio 
in de provincie Overijssel, aau de burgemeesters 
der gemeenten io die provincie, betreffende uit
voering der wet van 6 Mei 1889 (Staats
blad n•. 48). 16 Sept. 

- Besluit houdende aaovnlling van het besluit 
van 9 December 1889, S. 176 , tot vaststelling 
vao eeuen algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld bij de artt. 5 , 7 eo 11 der wet 
5 Mei 1889 (Staatsblad n•. 48). S. 172. 

17 Oct. 
Koninklijk Huis. Besluit betreffende eerbe

wijziogen bij verjaardagen, enz. van Hare Ma
jesteit de Koningin en van de leden van het 
Koninklijk Huis. 22 Juni. 

Krankzinnigen. Besluit waarbij aan F. KORT• 
LANG te Ermelo vergoonin!( wordt verleend het 
landgoed 's Heeren .Loo aldaar io te richten tot 
een gesticht voor idioten. S. 24. 10 jan. 

- Besluit waarbij aan SOPHIA G11:NIS te Ede ver
gunning wordt verleend tot oprichting van een 
gesticht voor krankzinnigen aldaar. S. 102. 

11 Juni. 
- Besluit waarbij aan P. ·J. SA.VELBERG te Heer

len vergonnin!( wordt verleend een gedeelte van 
het St. Jozefsgesticbt te Heel (gemeente Heel 
en Panheel) in te richten tot een gesticht voor 
idioten. S. 17 5. 29 Oct. 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 4 No
vember 1890, S. 160, tot bepaling van het 
maximum der verpleegden en het minimum van 
geneeskundigen in het krankzinnigengesticht • het 
St. Joris-Gasthuis" te Delft. S. 245. 29 Dec. 

Krijgsschool. Besluit tot vaststelling van een 
reglement voor de Hoogere Krijgsschool. S. 170. 

14 Sept. 
Leges. Vonnis van de arrondissemeots-rechtbaok 

te Utrecht, betreffende de rechtsgeldigheid van 
het Avi, do Conseil d'Etat van 12 Prairial an XIII 
(14 Juni 11105) en de besluiten van den Son
Yereinen Vorst van 18 December 1818, n•. 5 

(Staatsblad 1814, n•. 1) en 18 Januari 1814, 
n•. 6. 4 Nov. 

Maten en gewichten. Besluit van den Mi
nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 
betreffende vaststelling vnn het goedkeurings
mer k voor den ijk en herijk der maten en ge
wichten enz. voor 1892. 6 Nov. 

- Beslnit betrekkelijk den herijk van de maten 
en gewichten in 18112. S. 189. 5 Dec. 

Militair onderwijs. Besluit tot vnststelling 
van de Instructie voor den Inspecteur van het 
Militair Onderwijs. S. 118. 25 Mei. 

- Beslnit tot aanwijzing van de plaats waar de 
Cadettenschool zal worden gevestigd. S. 1411. 

18 Jnli. 
Militaire ze.ken, Besluit betreffende wijziging 

der voorwaarden voor geschiktheid bij den kolo
nialen militairen dienst. S. 78. 11 Mrt. 

- Besluit tot nadere wijziging der voorwaarden 
voor de geschiktheid bij den kolonialen mili
tairen dienst. S. 150. 20 J nli. 

Militie. (Nationale) Besluit waarbij, met 
handhaving van de uitspraak van Ged. Staten 
van Zuidholland van 9 September 18110, be
treffende de inschrijving voor de nationale militie 
van A. W. DE PAULY, het daartegen doorden 
Commis•aris des Konings in die provincie inge
steld beroep ongegrond wordt verklaard. S. 25. 

12 Jan. 
- Besluit van den Minister van Oorlog, betreffende 

het geneeskundig onderzoek van militie- en 
schotterplichtigeo. 13 Jan. 

- Besluit betreffende de lichting der nationale 
militie voor het jaar 1891. S. 70. 28 Febr. 

- Missive van den Minister van Oorlog aan de 
commaodeerende officieren van de korpsen der 
landmacht, betreffende milicien-verlofgangen. 

18 Mrt. 
- Besluit bepalende het tijdstip waarop de dienst 

van de ingelijfden bij de militie te land der 
lichting van 1884 en van de ingelijfden bij de 
zeemilitie der lichting van 1886 eindigt. S. 92. 

20 April. 
-: Wet tot verlenging VIID den diensttijd voor 

de ingelijfden bij de militie te lnnd der lich
tingen van 1885 en van 1886 en voor .de ioge, 
lijfden bij de zeemilitie der lichtin!( van 1887. 

S. 122. 22 Jooi. 
- Missive van den Minister van Binnenlandache 

Zaken aan de Commissarissen der Koningin , 
betreffende onderzoek Vlln verlofgangers der 
militie te land. 21 Oct. 
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Naturalisatie. WETTEN houdende naturalisatie 

van : 
Brenoiog. H. H. 
Brnckschen. P. 
Uetermeier. C. 
Dieckmann. H. E. W. J. E 
Fahrner. W. 
FeUmano. W. H. H. 
Flint. G. 
Flint. J. H. 

.Free. E. 
Füllner. E. A. :F. 
Geeroms. M. M. W. 

Georg. F. G. A. 
Gntmann. F. X. 
Hanewiokel. H. H. 
Hasselbach. W. H. 
Heinen. F. W. 
Herkerath. A. 

Holfland. G. L. 
Jacobs. H. 
Kouth. F. J. H. 
Kramer. H. 0 . W. L . 

S. 17. 5 Jan. 
207. 8 Dec. 
12. 5 Jan. 

203. 8 Dec, 

50. 21 Febr. 
48. 21 Febr. 

205. 8 Dec. 
131. 23 Jnni. 
134. 24 Juni. 

212. 8 Dec. 
130. 23 Juni. 

13. 5 Jan. 
4. 3 Jan. 

208. 8 Dec. 
137. 24 Juni. 
129. 23 Juni. 
140. 24 Juni. 
132. 23 Juni. 

43. 21 Febr. 
49. 21 Febr. 
46. 21 febr. 

Kreijmborg. A. 45 . 21 Febr. 
24 Juni. 
24 Juni. 

Kreijmborg. F. H. 135. 
Kreijmborg. G. H. F. 136. 
Krug. J. J . 16. 5 Jan. 

5 Jan. 
8 Dec, 

5 Jan. 
8 Dec. 
8 Dec. 
8 Dec. 

K1·üsmao·. L . H. 20. 
K finnen. G. 204. 
Lantier. 0. A. B. 21. 
Leib (zich noemende Loeb). N. 209. 
Loeb. A. 211. 
Loeb. 0. 210. 
Löning. E. F. G. E. 
Meerts. E. 
Metzmacher. W. R. 
Neresheimer. F. 
Nitschmano. R. E. 
Preussner. C. 
Reichard. K. G. 
Reimmann. 0. F. 
Reirinp:. J. H .. 
Röben. W. 

Sacks. M. 
Salm. S. 
Schi!erli. C. 

Schmitz. J . P . L. 
Schneider. J. J. 
Schröder. W. 

Vincent. L. E. P. 
Wogener. C. F. A. 
W arndorft'. C. J. H 

138. 24 Jnni. 

202. 8 Dec. 
15. 6 Jan. 

213. 8 Dec. 
206. 8 Dec. 

3. 3 Jan. 
7. 3 Jan. 

18. 5 Jan. 
44. 21 Febr. 
14. 6 Jan. 

201. 8 Dec. 
6. 3 Jan. 

128. 23 Juni. 

47. 21 Febr. 
127. 23 Juni. 

5. 8 Jan. 
126. 23 Jnni. 

22. 5 Jan. 
215. 8 Deè. 

Warnecke. E. 0 . F. 
Wehry. J. M. I. G. 
Wiemaon. J. A. 

Zimmt. M. 
Zorab. Mr. E. 

S. 183. 23 Juni. 
19. 5 Jan. 

214. 8 Dec. 
189. 24 Juni. 
141. 24 Juni. 

. Onderscheidingsteekenen. BePluit be
treffende het eereteeken voor het deelnemen aan 
belangrijke krijgsverrichtingen. 25 Mei. 

Onderwijs. (Lager) Besluit waarbij, met 
vernietiging van de beslissing van Ged. Staten 

van Zeeland, goedkeuring wordt onthouden aan 

het beslnit van den raad der gemeente Zaam• 
slag, betreffende het verhuren van lokalen der 

openbare school in den Grooten Hoissenspolder 
aan de vereenigiog voor Christelijk schoolonder
wijs te Zaamslag. S. SI. 16 Febr. 

- Missive van den Minister van Bionenlandsche 
Zaken aan God. Staten der provinciën, betreffende 
het verschaffeu van schoolgelegenheid ten be
hoeve van kinderen die het onderwijs aan de 
openbare lagere scholen wensehen te volgen. • 

9 Mrt. 

- Besluit tot herziening van de Regelen voor 
de Rijkskweekscholen voor de onderwijzers en 
onderwijzeressen, bedoeld in art. '24 der wet 

van 17 Anguatus 1878, S. 127, zooals die 
laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 8 Ueeem 
ber 1889 (Staatsblad n•. 176). S. 97. 21 Mei. 

- Beslnit houdende beslissing dat Ged. Staten 

niet bevoegd zijn, vrijstelling te verleenen van 
het verbod vervat in art. 85 der wet op het 
laget onderwijs. (bladz. ll41.) 11 Juli. 

- Besluit waarbij het ingesteld beroep tegen het 
be_sluit van Ged. Staten van Noordholland, be
palende de Rijksbijdrage foor de bijzondere lagere 
school van de drie Roomsch-Katholieke paro• 
chiën te Haarlem over 1890, ongegrond wordt 
verklaard en, met handhaving overigens van dat 
besluit, het bedrag dier bijdrage nader wordt 
vastgesteld. S. 148. 18 Juli. 

- Besluit waarbij. met handhaving vun het besluit 
van Ged. Staten van Gelderland, op de aan
vrage van de vereeniging voor Christelijk N ati• 
onaal Schoolonderwij• te Eibergen om de Rijks
bijdrage, bedoeld in art. 54bi.f der wet tot 
regeling van het l~er onderwijs, over 1890, 
het daartegen ingesteld beroep ongegrond wordt 
verklaard. S. 152. 24 J nli. 

- Als voren van Ged. Staten van Noordholland, 
op de aanvrage van het bestnnr der verecniging 
tot instandhoudinp: eener Christelijke school te 
Beverwijk. S. 164,. 25 Juli. 
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...,... Besluit waarbij, met wijzigin~ van het bestre

den besluit van Ged. Staten van Gelderland, 

het bedrag der Rijksbijdrage, volgens art. 54bi.r 
der wet tot regeling van het lager onderwijs 

over 1890 toekomende aan de bijzondere lagere 
school te Gorssel, buurschap Eefde, van de 

vereeniging •Nederlandsch Mettray", nader wordt 
vastgesteld. S. 156. 4, Ang. 

- Als voren van Ged. Staten van Gelderland, 

voor de bijzonJere lagere school aan de Nieuw

straat te Zaltbommel, van het Roomsch-Katho
liek parochiaal kerkbestuur aldaar. S. 159. 

13 Ang. 

- Als voren van Ged. Staten van Gelderland, 
voor de bijzondere school aan de Kerkweg te 

Renkam, van de vereeniging tot stichting en 
beheer eener Christelijke school aldaar. S. 160. 

15 Aug. 
- Als voren rnn Ged. Staten van Orerijssel, 

voor de onder het bestuur van het Roomsch

Katholiek parochiaal kerkbestuur te Deventer 

staande bijzondere lagere school. S. 161. 17 Aug. 
- Als voren van Ged. Staten van Overij@sel, voor 

de bijzondere l11gere school voor jongens aan de 

Pranbstraat en Blijmarkt te Zwolle, van · het 

Roomsch-Katholiek kerkbestuur der twee paro
chiën aldaar. S. 162. 17 Aug. 

- Als voren van Ged. Staten van N oordbrabant, 

voor de bijzondere lagere school aan den Onde 

Dijk te Tilburg , van de vereeniging van de 

Zusters van Liefde aldaar. S. 164. 81 Ang. 

- Als voren van Ged. Staten van Noordbrabant, 

voor de bijzondere lagere school der Vereeni
ging voor Vrouwen, onder den naam van Insti
stnut voor meisjes te · Oudenbosch. S. 166. 

81 Ang. 
- Als voren van Ged. Staten van Noordbrabaot, 

voor het Roomsch- Katholiek kerkbestuur van 
de_ parochie Gemonde, gemeente Boxtel, ten 
behoeve der bijzondere lagere school. S. 166. 

1 Sept: 
- Besluit tot intrekking van de besluiten van 

22 Jan. 1880, S. 5, en 20 Oct. 1883, S. 146, 
tot regeling van het ambtsgebied der inspec-' 
teurs, districts- en arrondissements-schoolopzie
niers en van de verdeeling hunner werkzaam
heden. S. 254. 31 Dec. 

Onteigening. Wetten en besluiten tof ont
eigening ten algemeeuen n ntte van eigen
dommen voor: 

den aanleg van eone straat van het ontmoetings
punt van de Vossiusstraat en Stadhouderskade 

naar de Pieter Corneliszoon Hooftstrant te 

Amsterdam. S. 36. 20 Febr. 

de uitbreiding van de algemeeoe begr1t11fplaats 

te Veendam. S. 37. 20 Febr. 

den vestingbouw tot het maken van een be
dekten gemeensr.hapsweg (tevens in nnd atie
keeri ng) tusschen Uithoorn eu Kudelstaart. 

S. 96. 8 Mei. 
de vergrootiog van de algemeeoe begraafplaats 

te Zwolle. S. 113. 20 Juni. 
de verbetering van den Ouden IJssel en de 

Aastrang. S. 117. 22 Juni. 

den vestiogbo uw, vereiecht tot het maken van 
beplantingen in het front Liede-Spaarndam, 

der stelling van Amsterdam. S. 167. 1 Sept. 
het maken van eeoe inla.a_tsluis in de eerste 

Bed ij kiog der M ijdrechtsche drool(makerij. 

S. 218. 24, Dec. 
Arrest van den Hoogen Rsad der Ned., 

houdende beslissing dat de onteigeningswet geen 
verbod bevat om bij onteigening van meerdere 

in verschillende gemeenten gelegen, maar aan 

denzelfden eigenaar toebehoorende goederen, 

voor al die goederen in massa een bod te doen en 
dat art. 41 van die wet van toepassing is 

wanneer de beweerde waardevermindering te 

beschouwen is als een gevolg van het gebruik 

van een werk, dat niet op den onteigenden 

grond, maar op dien van den onteigennar zal 

worden gemaakt. 30 Nov . 

Posterij, Besluit houdende verhooging van het 

maximum-bedrag der postwissels in het verkeer 

tusscheo Nederland en de koloniën in West

Indië. S. 29. 26 Jan. 
- Wet tot regeling der brieven-

posterij. S. 87. 15 April. 
- Besluit houdende vrijstellioir van briefport 

voor de briefwisseling van het bestuur der Zee
visscherijen op de Schelde en Zeeuwsr.he stroo
men met de burgemeesters in het geheele Rijk. 

31 Juli. 

- Besluit houdende bepaling dat de vrijdom van 
briefport, toegekend aan de bataljons-comman
danten der dienstdoende schutterijen mede zal 

worJen toegekend aan de compagoie's-comm11p
danteo dierzelfde schutterijen, en dat die vrij• 
dom tevens zal wordon uitgestrekt tot de onder-., 
linge briefwisseling _der bataljons-commandanten 
en tot die der compa!{nie's-commandanten in 
verschillende gemeenten. 17 Dec. 

Pensioenen. Missive van den Minister · van 
Binnenlandeche Zaken aan de Gedeputeerde 
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Staten van de provinciën, betreffende verant
wa.ording van pensioensbijdragen van het per
soneel aan verplichte burgerscholen en gymnaeia. 

10 Jan. 
- Besluit houdende bepalingen nopens het af. 

geven van attestatiën de vita. S. 80. 16 Febr. 
- Besluit houdende aauwijziog van de posten, 

bedoeld bij art. 4, litt. c, der wet van 9 Mei 
1890, S. 78, tot regeling van de pensioenen 
der bnrgerlij ke ambtenaren . S. 99. 8 Jnni. 

Rechten van in- , uit- en doorvoer. 
Besluit houdende aanwijzing van het kantoor 
Veldzicht voor den in-, nit- en doorvoer van 
goederen langs spoorwegen. S. 108. 12 Juni. 

- Als voren van het kantoorWernbout. S.104. 
16 Juni. 

- .A Is voren van de gemeente Rozenburg als los
plaats bij invoer lan11s rivieren en kanalen, 
voor buskruit, dynamiet en andere ontplofbare 
stoffen. S. 144. 4 J oli. 

- Als voren van een heerbaan en vestiging van 
een kantoor van in- en uitvoer te Stamproy. 

S. 174. 28 Oct. 
- A Is voren van de gemeente Tilburg als los

plaats van goederen , ingevoerd met spoor
treinen. S. 217. 21. Dec. 

Rechtswezen. Wet tot berzieuiog der voor
. aohriften omtrent de bewaring van de minuten 

der akten io burgerlijke zaken bij de kanton
gerechten. S. 82. 15 April. 

Regeering. Wet tot regeling va11- het jaar
lijksch 1nkomen der Koningin nit 's Lands Kas. 

S. 88. 19 Febr. 
Registratie. Arrest van den Hoogeo Raad 

der Ned., houdende beslissing dat art. 20, 
laatste lid, der wet van 22 Frimaire an VII 
niet alle aau de formaliteit der registratie onder
worpen akten betreft , waarbij gemeentebesturen 
betrokken zijn, maar alleen die, waarbij het 
gemeent.ebesttior handelend optreedt als een open
baar gezag uitoefenend lichaam. 5 Juni. 

- Missive van den Minister van Financiën aan 
den Minister van 
fende registratie 
gemeentebesturen. 

Binnenlandsche Zaken betrer
van akten van centrale- en 

24 Se t. 
10 De. 

Scheepva.a.rt. Besluit omtrent vrijstelling v111: 
meting voor llnitsche schepen. S. 75. 18 Maart. 

- Besluit houdende vaststelling van een regle
ment voor de examens ·ter verkrijging van een 
diploma als machinist aan boord van koopvaar~; 
acbepeo. S. 76. 18 Maa,t. 

- Wet hondeode bep a li n gen tol voor
ko m ing van aanvari n g of aan drijvi ng 
op de openbare wateren in het R ijk, 
die voor d~ scheepvaart o penstaan. 

S. 91. 15 April. 
- Besluit bondende nadere vaststelling van een 

reglement voor de examens ter verkrijging van 
een diploma als stuurman aan boord ,·an koop• 
vaardijscbepen. S. 106. 17 J nni. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeen regle
ment van politie voor rivieren, kanalen, havens, 
shiizen, bruggen en daartoe behoorende werken, 
onder beheer van het Rijk. S. 168. 18 Aug. 

- Bealnit van den Minister van Waterstaat , 
Handel· en Nijverheid , houdende uitvoering van 
art. 9 , snb 2, van het Reglement voor de 
examens ter verkrijging van een diploma als 
stnurman aan boord van koopvaardijschepen , 
zooals het ie vastj?esteld bij besluit van 17 Juni 
1891 (Staatsblad n•. 106). 25 Sept. 

Schuld. (Nationale) Besluit houdende mach
tiging tot uitgifte van f 5,000,000 in schatkist
promessen, volgens de wet van 5 December 
1881 (Staatablad n°. 185). S. 74. 18 Maart. 

·Als voren van/ 6,000,000. 157. 8 Ang. 
Als voren van f 3,&00,000. 168. 1 Sept. 
Als voren van f 1,000,000. 171. 7 Oct. 
Als voren van f 10,000,000. 244. 28 Dec . 

Wet betreffende het aangaan eeoer geldleeoing 
ten laste van den Staat. S. 230. 28 Dec. 

- Besluit tot wijziging van het besluit van 
21 Angnatna 1870, S. 154, houdende bepalingen 
omtrent de uitgifte, opzegging, aflossing en 
rentebetaling van schatkistbiljetten. S. 247. 

30 Dec. 
Spoorwegen. Besluit tot nadere wijziging en 

aanvnlliog van het Algemeen Reglement voor 
het vervoer op de spoorwegen, vastgesteld bij 
besluit van 9 Januari 1876, S. 7, gewijzigd 
bij besluit van 2 Augustus 1883, S. 127, 
nader gewijzigd en aangevuld bij beslniteu van 
25 November 1885, S. 11111 en van 20 Mei 
1887 (Staatsblad n°. 87). S. 100. 9 Juni. 

Sterke drank. Wet houdende bepalingen ter 
uitvoering van de op 16 November 1887 te 
's Gravenhage gesloten internationale overeen
komst , strekkende tot het tegengaan der mis
bruiken , voortvloeiende nit den verkoop van 
sterken drank onder de viaschers op de Noord
zee, buiten de territoriale wateren, goedgekeurd 
bij de wet van 7· Angnstns 1888, S. 128, en 
tot het tegengaan van soortgelijke miabrniken 
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in de territoriale wateren des Rijke. S. 84. 
111 April. 

- Besluit tot sr.horsiog van het besluit van Ged. 

Staten van Gelderland, van 1 Juli jl., waar
bij, met vernietiging van het besluit van 

burgemeester en wethouders van Ubbergen , van 
9 April 1891, aan W. TH. BRA.Ul te Beek, 

in hooger beroep, vergunning is verleend tot 
verkoop vao sterkeo drank in het klein voor 
bet perceel wijk U, n°. 13 aldaar. S. Hil. 

22 Juli. 
Strafrecht en Strafvordering. Wet tot 

n a dere verlengi n g van den termijn, 
gedurende welken artikel 1 v11n de 
wet van 6 Maart 181S, S. 12, van 
kracht blijft. S. 116. 20 Juci. 

- Missive vao den Minister van J nstitie aan de 

procureure•generaal bij de gerechtshoven, be

treffende veroordeeling van personen tot plaat
sing in een Rij kswerkinrichti ng, die bij op

neming blijken niet tot werken in staat te zijn. 
2 Oct. 

- Besluit tot wijziging van het reglement van 

tucht voor de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen 1, 
2 en 3, vastgesteld bij besluit van 20 Janu

ari 1887 (Staatllbl. n°. 19). S. 176. 12 Nov. 

Strandvonderij. .Besluit tot wijziging van 

het be•luit van 23 Augustus 1852, S. 141, 
houdende vaststelling van bepalingen op de 
strandvonderij , zooals het ia gewijzigd bij het 
besluit van 19 Januari 1879 (Staatsblad n•. l 0) . 

S. 72 • . 6 Mrt. 

Suiker. Wet houdende nadere bepa
lingen omtrent den accijns op de 

suiker. S. 80. U April. 
- Besluit houdende vaststelling van het invoer-

recht voor drop. S. 93. 27 April. 

Telegraaf. Besluit houdende goedkeuring van 
een reglement ,·oor den dienst der Rijkstele
graaf en int rekking van drie daarmede in ver
band staande besluiten. S. 14,5. 4 J nli. 

Tollen. Arrest van den Hóogen Raad der 
N ederlaoden , betreffende heffing van rechten 
door de gemeente Venlo voor het gebruik van 

de brug over de Maas aldaar enz. 20 April. 
Tra.ctat en. België en Ln1emburg. Telegraaf-

overeenkomst. S. 23 . 8 Jan. 
België en Frankrijk. Telegraafovereenkomst. 

S. 26 . 19 Jan. 

Wet houdende goedkeuring van het ontwerp
decreet der Regeering van Egypte tot wijziging 
van de artikelen 3, 4, li en 16 van het 

Reglement op de organisatie der Gemengde 

Rer.htspraak daar te lande. S. 40. 20 Febr. 

- Overeen komst betreffende de oprichting eener 
internationale vereeniging tot uitgave der douane

tarieven. S. 41. 20 Febr. 
- Dui techland. Verklaring met het Dui~che 

Rijk nopens de van weerszijden te nemen 

maatregelen tegen den zoogenaamdeo handel in 

vro~wen en meisje,. S. 85. ló .April'i 
101. 9 Juni. 

- Groot-Brittannië en Ierland. Additioneele 
overeenkomst tot wijziging van art. 4 van het 
handels- en scheepvaartverdrag van 27 Oct. 1837, 

S. 86. 1 ó April. 
106. 16 Juni. 

- Wet houdende l(oedkeuring der Algemeene 
Akte van de te Brussel gehouden Internationale 
Conferentie tot het beramen van maatregelen 
tot wering van den slavenhandel. S.142. 24 Juni. 

Veeziekten. Besluit tot intrekking van het 
be.luit van 2 November 1889, S. 167, hou

dende verbod vau uitvoer nit de 11emeeote Goes 
van varkens en van vleeseh, mest en Hfval van 
dieren. S. 71. 6 Mrt. 

- Besluit houdende verbod van invoer io- en 
nitvoer uit Oostzaan van levende varkens en 
van uitvoer uit die gemeente van vleesch, mest 

en afval dier diereo. S. 169. 11 Sept. 
I ntrekking van bovengenoemd besluit. S. 216. 

9 Oee. 
Visscherij. Besluit van den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid, houdende 
vaststelling van het in art. 2 der wet van 
21 Jnni 1881, S. 76, bedoeld letterteeke~ enz. 
voor vaartuigen , beotemd voor de zeevisseherijeo. 

ló Jan. 
Waarborg der gouden en zilveren 

werken. Besluit tot wijziging der bepalingen 
omtrent den uitvoer van gouden en zilvere!! 
werken met teruggaaf van belasting. S. 177. 

17 Nov. 
Wapenen. Missive van den Minister van Jus

titie aan de Commissarissen des Konings in de 

provinciën, betreffende het dra11en van wapenen 
door onbezoldigde rijksveldwachters. 16 Jan. 

Wapenhandel. Besluit van den Minister van 
Oorlog , betreffende vrijwillige oefeningen in den 
wapenhandel. 12 Sept. 

Waterstaat swerk en. Wet tot vast
stelli og van bepalinge n betreffende 

's Rijks waterstaatswerken. S. 69. 
28 Febr. 
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Wetgeving. Wet betreffende de wettelijk vast
gestelde formnlieren, ambtstitels en ollicieele 
benamingen in verband met het overgaan van 
de Kroon op eene Koningin. S. 125. 22 Jnni. 

Zegel. Missive van den Minister van Binnen
lands~he Zaken, aan de Commissarissen der 
Koningin in de provinciën, betreffende vrij
stelling van zegelrecht van akten van dispen
•tie van het verbod van in- en doorvoer van 
vee enz. 28 Nov. 

Ziekten. (Besmettelijke) Besluit tot her
ziening van ·de bij besluit van 26 Juli 1886, 
S 167, vastgestelde regelen, op te voliten bö 
verbranding of vernietiging van onteigende voor
werpen, ontsmetting van besmette voorwerpen, 
gebouwen, voer- oI vaartuigen, en onschade-

lijkmakiqg van mestvaalten en andere verzame
lin11:en van vuil. S. 168 24 Jnli._ 

- Besluit tot toepassing der wet van 26 April 
l 88i, S. 80, aangevuld bij de wet van 
20 Jnli 1884, S. 164, tot vaststelling van 
buitengewone maatregelen tot afwending van 
eenige besmettelijke ziekten en tot wering harer 
uitbreiding en ge•olgen. S. 166. 28 Juli. 

Zout. Besluit tot het toekennen van vrijdom 
van den accijns voor zont, ten behoeve van 
stoffenverwerijen. S. 2 8. 23 Jan. 

- .Besluit tot aanwijzi og van de gemeenten 
Vlaardingen en Ma&!slnis als bijzondere loa
plaatee11 voor den opslag van ruw zout tot · 
uitvoer, met afschrijving van den accijna. 

S. 163. 18 Ang. 




