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de letters als vooral bij de sterretjes

tusschen de woor-

den, is het vrij duidelijk, dat die er later in geslagen zijn.

39. Met betrekking tot de zamenstelling, bleken deze stukken te'
bestaan uit verguld koper.
. Een ieder wordt in het algemeen belang aangenaamd, zoodanige
stukken niet aan te nemen , op de personen acht te slaan die
deze valsche stukken mogten aanbieden, en dezelven , met opgave
van alle tot inlichting dienende omstandigheden, zonder uitstel aan de
ambtenaren der justitie of politie bekend te maken, terwijl zoodanige
ingezetenen, welke vermeenen, dat zij valsche of verminkte stukken,
Mei 1846 (Staatsblad n°. 24).
die zij van anderen ontvangen hebben, ook weder mogen uitgeven,
bij deze herinnerd worden aan art. i35 van het Wetboek van Strafregt.
Maart 1847.
oninkli.jk besluit van den nden Maart 1847, n°. 60, zijn de Utrecht den iBden Ter
"avol Sende
ordonnantie van voornoemd Collegie ,
pensioenen verleend, als :
C. van der ,Voort,' Secretaris.
.
ten bedrage van
"
3.
JJ.
Groningen
het
domein
te
A.25
agent
van
Canter Cremers,
aa
hr,\ *. H. Niegeman, commies der 2de klasse bij 'sßijks
BINNENLANDSCHE BERIGTEN.
60 te Enschedé
'222
210
H.
te
Hilvarenbeek.
van
idem
aa r,"
Elswijck,
'sGravenhage, den 21sten Maart 1847.
188
Koozen, commies bij 's Rijks entrepot te Rotterdam
a aQ
'"«tesT Timmers, commies der 3de klasse hij 'sßijks belasVoortzetting van het verslag van het verhandelde in de zittingen der
Maastricht
!>;.
i#
Tweede Kamer van de Staten-Generaal, vari Zaturdag den iZden
eWi Trumpi, commies te paard der iste klasse bij 's Rijks
en Maandag den \Sden Maart.
te Manderen
367
»
aan
"
"iiectg r de Breuk- weduwe van G. B. van de Pavord Smits,
der beraadslaging over het wets-ontwerp' tot het intrekken
van het postkantoor te Winterswijk
61 en Vervolg
buiten werking stellen der wet van 29 Nivose Xlllde jaar.
allen op grond van art. 62 der wet van den gden Mei
18A6 (Staatsblad n°. 2A). (*)
De heer VAN HARENCARSPEL -. Wanneer een wets-ontwerp zoo
(*\^—,
wordt bestreden, als ten aanzien van het onderhavige geschiedt,
ernstig
de
tl°. g/?'J
eerste plaatsing (zie Staats-Courant van den i6den dezer,
en
men
nogtans voornemens is zijne goedkeuring aan dat ontwerp te
VojgjV was, door eene drukfeil, het betrekkelijk wets-artikel niet geven, terwijl
men echter de stelling der Regering in een niet onbelangrijk punt niet geheel kan deelen, dan gevoelt men zich gedrongen
en verpligt de gronden te doen kennen, waarop de uit te brengen
stem zal gevestigd zijn.
MUNTWEZEN.
Bij dè overdenking der geheeie zaak, aan onze overweging onderet Onll
O ntv 01|egie van Raden en Generaalmeesteren der Munt
worpen, is er niets wat ik meer heb betreurd dan het dwaalbegrip,
hebbende, ten einde daarop het bij de wet voorgeschre- waarin de Regering van het begin af heeft verkeerd en met eene schier
in te stellen , vier valsche tienguldenstukken , welke in onbegrijpelijke vasthoudendheid is blijven verkeeren, dat, de wet van
preii£oek
P|16 Noord-Braband zijn uitgegeven en die men beweert dat 29 Nivose XHlde jaar met die van 11 Floréal Xde jaar, bij decreet
r buit
H v er!; and en wel uit het Hertogdom Nassau afkomstig zijn, acht yan 8 November 1810 voor de departementen bezuiden de Waal, en
? " 3,\ v'3|' ingevolge art. i 3der wet van 19 Mei 1819 (Staatsblad insgelijks beide voor de Hollandsche departementen bij decreet van
n Wk„-, lngezeienen met de kenteekenen van valschheid dezer stuk- 6 Januarij 1811 executoir verklaard zijnde, het evenwel nog eene
te maken.
r.
bijzondere vraag konde uitmaken, of die wet wel kon geacht worden
in werking té-zijn, en daaraan, wanneer de toepassing van dezelve
jjöe SJ; deze stukken veel ligter dan de echte tienguldenstukken,
maar A. in regten gevorderd werd , al dan niet gevolg zou moeten gegeven
d " rknd u' ten fine van onderzoek aangeboden, bleken
wigtjes
710 worden. De bepaling toch van art. 2 dér wet, houdende algemeene
WiS*Jes 93° duizendsten, 4 NederlandscheNederlandsche
Vondst
'etjes
duizendsten
en
bepalingen voor het Koningrijk : » De wetten zijn in het geheeie
Nederlandsche wigtjes 576
4
tiender
» Koningrijk verbindende uit kracht van derzelver afkondiging , door den
duizen
te
gewigt
,
wettige
dsten
het
terwijl
wegen
h» eï»stuifi
en,
» Koning gedaan. Zij werken terstond, nadat derzelver afkondiging in
1816
(Staatsblad
28
volgens
de
wet
van
September
")
t " Nederlandsche wigtjes
» alle deelen vanhet Koningrijk zal kunnen bekend zijn;" deze bepaling
5""
duizendsten.
af
729
volgende
betre
van
een onmiskenbaar beginsel, niet alleen in art. 1 der wet van
l<king tot het stempelwerk, heeft men de
'jkingei,
2 Augustus 1822 (n°. 33}, maar ook in art. 1 van den Gode Givil
nagenoeg met dezelfde woorden uitgedrukt, schijnt die zoo gewilde
w naan de beeldzijde:
Van
onvolledig
nagebootst,
bijzondere
vraag ten duidelijkste uit te sluiten, wanneer men namelijk
J* het a
ZiJne Majesteit Willem I vrij
r,^ o n^ 8?-neen le weinig verbeven, vooral de mond zeer gebrekkig daarbij tevens het oog op art. 2 der additionele artikelen van de
P Lveel te zwaar.
Grondwet, gelijk noodwendig behoort, gevestigd houdt.
%T6
van
dat
Doch het was juist eene verkeerde opvatting van bet zoo even
°P
het
vooral
is
hoofd
bakkebaard
en w den
«tr.* echte bukken
diepe gemeld artikel der Grondwet, welke de oorzaak geweest is der plaats
de
door
>H
te
onderscheiden
gemakkelijk
of k
gehad hebbende dwaling bij de Regering. De Fransche tekst intusschen
IL. 6' Voori r*ssen, waaruit het is zamengesteld.
is breeder en minder hoog dan in de echte stukken. der Grondwet van 1810 houdt in, gelijk de geachte spreker, die
6teeW Van den
onmiddellijk voor mij het woord voerde, reeds heeft doen opmerken:
graveur'Michaud onvolledig nagebootst.
%1 etters
Va" het omschr'ft Willem Koning der Ned. G. H. V. L.
toutes les lois demeurent obligatoires, jusqu'a ce qu'il y soit autrement
idel
van den Mk
pourvu." Maar vooral is het belangrijk over den waren aard en de
»
als
zuiver
de
paarlen
echte stukken. De
strekking van dit artikel na te denken, naar aanleidingvan de twee
. R,rand 2kleinerzo°dan op de °P
echte stukken,
de waPenzijde:
daaromtrent gestelde vragen en gegeven antwoorden door den hooghet et
6
leeraar
op
het
de
Thorlaecke in zijne Aanteekening op de Grondwet, deel 11,
op
staat
scheef
stuk
en
kroon
scheef
WaPen
aPen.
bladz. 32i. „ Waartoe", vraagt de geleerde schrijver, » het artikel?"
18 paarlen
kroon
En het antwoord is: » Dewijl zonder zoodanige uitdrukkelijke toelating
en de edelgesteenten van den rand der
rekkelijk*
6
n
ingevolge van de
te
ii geene autoriteit en geene wet kon werken, tenzij
onderkennen.
der echte stukken
S|,lii) Scheel
*d.
kroon iets te groot, en de onderkant te digt op hetwapengrondwet ingesteld." Dit is dus het algemeene doel van het artikel
6
dit doel be'trof alle wetten zonder onderscheid. Maar nu is het
Hn , leo nr. on uhet wapenschild niet alle aanwezig en ook niet alle en
eene tweede vraag: ;> Zijn weiten alleen die welke onder het gezag
h
I
P *rZelver
„ waarvan zij ontstonden, den vorm eener wet hadden?" En het
P^ts.
o
deze nadere of tweede vraag komt hierop neder, dat
lint. nduidelijk, de bundel pijlen wat dun en zonder afhan- antwoordhet op
doel
is den stilstand der regering te mijden, die anders zou
liet
vermits
Staf het teeken d« munt te Utrecht , en de lelie, plaats hebben, en alie de wetten bij dit artikel worden aangehouden
'
niet van wege hare wettige geboorte, maar van wege het feit harer
te groot en slecht gegraveerd.
"Hte letter s Vanrs"*eeken,
van
werking als wetten, behalve de wetgevende voorschriften van den
der
die
°f d,.StUkken tp , omschrift onduidelijk en gemakkelijk kleiner
Vorst vöör de Grondwet van 1814, ook die verordeningen
dan
rand
Souvereinen
ch te e t, ,onderkennen. De paarlen van den
l
ti C.
""ukken.
van Franschen oorsprong, mede onder wetten moeten worden begrepen,
*
ra^;
die, schoon zonder den vorm, de kracht van wetten bezaten endoor
o
S
dccrets législalifs genoemd worden. H e t blijkt dus, dat
in Plaatshet a%emeen iets breeder dan bij de echte stukken; de Franschen
plaats,
in de Aanteekening van den heer Thorbecke, geheej
ik te dezer
van ZY en ÜMS in plaats van ONS.
-,ner Majesteits besluit van den i6den Maart 1847, n°- $7 >»s
t()a en'd tot kanton-regter te Goes, mr. B. Verselewel van der Bilt,
s
Plaatsvervanger van den kanton-regter aldaar.
gew'e on 'nklijk besluit van den uden Maart jl., n°. 56 , is aan den
ver ] ïer' bewaarder in het huis van arrest te Goes, Carel Mulder,
nd een pensioen ten bedrage van
g
io4 'sjaars, en zulks op
9J e van art. 5, in verband met artt. Ifi en 47 der wet van den
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ïets anders lees dan' een der geachte leden, die mij zijn voorafgegaan, bij de wet gegevene bevoegdheid is, mij nes inziens ," wel degelijk een
too
indien ik althans Zijn Edel Mogende wel verstaan heb, gemeend heeft een regt krachtens de wet, maar ook, gelijk ik hoop aan te dat
■daar te moeten lezen. Ik weet wel dat executoir zijn of verbindende
kracht hebben, en inderdaad in werking of ter uitvoering gebragt
zijn, niet hetzelfde is, maar ik meen dat die onderscheiding daar
niet bijzonderlijk althans niet anders is bedoeld , dan dat alle wetten
in derzelver verbindende kracht op het tijdstip der invoering van de
-Grondwet, na de veronderstelde te voren gedane afkondiging, zouden
behouden worden, en dat onder wetten tevens zouden begrepen worden
onder anderen de Fransch-keizerlijke decreten, die zonder de gewone
afkondiging-, maar alleen door het feit van hun bestaan of werking
in den wettelijken zin, mede als verbindende wetten zouden worden
beschouwd, en als zoodanig in bunne verbindende kracht zouden

hehouden blijven.

Het schijnt mij toe niet ongepast hierbij te herinneren aan het
advies van den Franschen staatsraad van den i2den Prairial, XlHde
jaar, geapprobeerd op den 25sten derzelfde maand, geplaatst in het
Bulletin der wetten n°. 48, bij het decreet van 8 November 1810 (Bulletin n°. 'iiybis), in het departement der Monden van den Rhijn
executoir, en bij art. 3 van het decreet van 19 April 1811 (Bulletin
ti°. 364) voor de negen departementen van Holland en het arrondissement van Breda bijzonder van toepassing verklaard. Het laatste
gedeelte van dit advies, waaraan de Regering en sommige leden niet
schijnen te hebben gedacht, luidt aldus: »Que les décrets impériaux,
w qui ne sont point insérés au Bulletin des lois ou qui n'y sont
» indiqués que par leur titre, sont obligatoires du jour, qu'il en est
11 donné connaissance aux personnes, qu'ils concernent, par publication,
affiche, notification ou envois faits ou ordonnés par les fonctionnaires
*n publics
, chargés de Pexécution." Mij komt het voor, dat het bedoeld artikel der Grondwet als met het oog op alle destijds hier te lande
executoir zijnde wetten en mede op dit advies door den grondwetgever is
ter neder gesteld , doch dat de zin van dat artikel daarom geenszins beperkend of uitsluitend, maar integendeel van de meest uitgebreide van eene
zoo mogelijk alles omvattende beteekenis is. En ik vermeen Nederland
gelukkig te mogen noemen, dat het hoogste regterlijke collegie dat
artikel der Grondwet in den door mij bedoelden zin heeft toegepast,
daar dit stellig het geval is geweest, al is het niet in het gewezen
arrest met zoovele woorden uitdrukkelijk gezegd, terwijl eene toepassing in den omgekeerden zin, wat aangaat menige andere wet of
-decreet, de schromelijkste gevolgen zou hebben kunnen te weeg brengen
-waaraan nu weinig schijnt te worden gedacht.
Gelooft echter niet, Edel Mogende Heeren ! dat ik het voornemen
had over het gebeurde op zich zelf in het breede uit te weiden. Neen,
ik bedoelde daarmede voornamelijk al terstond in den grondslag aan
te tasten het gevoelen van die leden, die hier, onder de benaming van
uitlegging, eene, zoo zij het noemen, declarative wet omtrent het niet
in werking zijn der wet van 29 Nivose hebben verlangd. Want, terwijl
de Hooge Raad dat pnnt in geschil heeft beslist, en daarbij blijkbaar
is uitgegaan van de veronderstelling, dat alle voor de invoering der
'Grondwet executoir geweest zijnde wetten door die invoering hare
verbindende kracht behouden hebben, tot dat, gelijk de grondwettelijke
bijzondere bepaling zegt, daarin op eene andere wijze zalzijn voorzien, waardoor alle redenering over het door onbruik vervallen van wetten bij
het tegenwoordig onderwerp hare waarde verliest, tracht men dezelfde
quaestie, doch op grond eener andere opvatting van dit besproken art. 2
der Grondwet, op nieuw te brengen ter beslissing van de wetgevende
magt. Ik heb dus de ongegrondheid van dat gevoelen al dadelijk aangetoond, en vertrouw, dat U Edel Mogenden mij daarom zullen verschoonen opzigtens de uitweiding, welke ik mij veroorloofd heb.
Doch er is nog meer met betrekking tot dat gevoelen. Immers het
beboort niet tot de bevoegdheid des wetgevers om te verklaren, dat eene
-wet, door den regter toegepast, tijdens die toepassing niet verbindende
zou geweest zijn. Zoodanige verklaring zou geene eigenlijke interpretatie, geene uitlegging van den zin en de bedoeling des wetgevers zijn,
maar raken aan de toepassing, en inderdaad gaan over feiten buiten
de wet, waarvan de beoordeeling eigenaardig aan de regterlijke magt
toekomt. Dan hoe het ook zij, en bijaldien ik het met de Regering
eens was, gelijk ik het echter nu niet ben, dat de wet van 29 Nivose
zou moeten geacht worden hier te lande geene verbindende kracht gehad
te hebben, dan zoude ik in allen gevalle met de Regering van oordeel
wezen, dat eene verklaring in den bedoelden zin, na de uitspraak van
den Hoogen Raad, zoo immer mogelijk moest worden vermeden. Intusschen geeft mij de behandeling van dit punt aanleiding, om bij
deze gelegenheid mijnen wensch te uiten omtrent het tot stand komen
eener wet tot regeling van het stuk der conflicten, daar ik , met anderen
'van de noodzakelijkheid van zoodanige wet overtuigd eene voordragt
dienaangaande vau de Regering hooji te mogen verwachten.
Ik wil nu overgaan tot de verklaring van mijn gevoelen, hetwelk
overeenstemt met dat van die leden, die reeds aanvankelijk niet ongunstig dachten over dit wets-ontwerp, terwijl zij hetzelve in de
«trekking, door de Regering van den beginne af bedoeld, hadden opgevat.
Later, bij het nader onderzoek in de afdeelingen, schijnt hetzelve ook
den bijval van menigeen van diegenen te hebben verworven d:e
voor dat de misvatting omtrent de eigenlijke strekking, zoo als thans
het geval is, geheel had opgehouden, meer bezwaar in de voordraet
noodzakelijk vooraf op te
hadden gezien. Doch ik acht het eerst nog daarbij
van
de
ik
Regering
aanneem, en met
stelling
geven, welke
ik
vereenigen;
ik
niet
kan
oordeel dit noodmij
geheel
welke andere
en
opdat
te
worden
kwalijk
begrepen,
om
niet
mij geene
zakelijk,
heb
niet
aangenomen,
die
ik
toegeschreven,
worden
en die
denkbeelden
zouden
invloed
van
van
kunnen
wezen.
mijn
gevoelen
beoordeeling
op de
Ik neem datf met de Regering aan , dat hier geene re.troaclivite.it
zal plaats hebben, omdat bier geen regt zal worden vernietigd, hetwelk niet door de enkele intrekking der wet zou komen te vervallen.
Wel zal het gevolg zijn van de aanneming der voordragt, dat de bij
de wet van 29 Nivose verleende gunst of bet toegekende regt niét
verder zal gaan of voortloopen, dan het tijdstip der intrekking van
die wet; maar dit is geene inkorting of vernietiging, zoo als blijken
zal, van een verkregen regt. Men moge het kunnen noemen vernietiging van regt, het is alleen eene vernietiging voor de toekomst, geenszins bij terugwerking op het verledcne. Ik zou er niet tegen hebben,
dat men het oneigenlijk den naam'van retroactiviteit gaf, ware bet
niet dat daardoor onjuiste denkbeelden bij het te behandelen onderwerp werden bijgebragt. Eigenlijke terugwerking is het niet.
Doch ik neem niet aan de stelling, in de memorie van beantwoording
voorkomende dat hier geen regt in denzin van hetburgerlijk regt, noch
verpligting zou kunnen zijn onstaan, gelijk op bladzijde 2 gezegd is. Eene
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staande en vallende met de wet. Wanneer ik echter erken,
.^
een regt bestaat, wil ik daarbij in ieder geval deze bijzonderhei
het oog gehouden hebben, dat hetgeen bij de wet van 29 Nivose
den wetgever is verleend, inderdaad eene liberaliteit was, eene z" e
gunst, namelijk eene gunst, toegekend zonder eenige wederke

bezwarende verpligting, of eenige opoffering hob ook genaamd.
de zijde der vaders. Ik merk dit aan, opdat hier verwijderd J
alle denkbeeld van zoodanig regt, hetwelk zou kunnen geacht vi'o
op eenigen onereusen titel gegrond te wezen.
Lj ef
Wanneer ik dan nu vraag: van welken aard en natuur is bf*
toegekende regt? is het al of niet herroepelijk?— dan vereenig lk
volkomen met het gevoelen aan het einde van bladzijde 3 va ve n
algemeen verslag vermeld: » dat hetgeen de Fransche wetgever g«8
.
« heeft, oorsj)ronkeltjk was eene loutere gunst, welke,' door"
i> daargesteld , in zooverre altijd afhankelijk gebleven is van de
ii als de gegevene bevoegdheid haren eenigen grond vond in "e
d«
ii des wetgevers.
Men heeft het betwijfeld, of er wel eenig v3 3afc,
» wet afhankelijk regt bestaat, dat men, als uit den aard "^'AjteH
» als van nature herroepelijk, niet zoude mogen intrekken ot
» werking stellen." Het zij mij vergund dit eenigzins nader te jat
wikkelen. Ik stel daarbij op den voorgrond en erken volgaarne 1^
alles zal afhangen van de beantwoording der bepaalde vraag: zijo
al dan niet verkregene regten ?
-ffictil''
Pailliet in de noot ad art. 2 Cod. Givil zegt: » Toute la_dii ;5
\.r11 de I'application de I'art. 2 consiste a distinguer les drojts
»de ceux qui ne le sont pas." En verder, terwijl hij
\ei
scheidene verkregene en niet verkregene regten opnoemt: »
(
_\ ofc
n droits, qui peuvent être révoqués ad nu turn, ne sont pas des
Qt
» acquis. La loi nouvelle les gouverne; elle peut les révoql .$
Om nu te beoordeelen, of de hier aanwezig 6," $&
ii les modifier."
inderdaad herroepelijk zijn van aard ,of de regten, door K „peU
.ie
van 29 Nivose ontstaan, door den wetgever naar verkiezing
worden ingetrokken, en alle verdere werking van die regten . uo ili'
toekomst , zonder krenking van verkregen regten in den reg" ..^ jl
gen zin, door hem kan worden afgesneden, is het belang"ygevoorname kenmerken te vernemen, waarnaar onze beroemde
u#ê
noot Meijer begrijpt, dat dit moet worden opgemaakt, in zijne V _\»
sur les questions transitoires, pag. 3o en 3i : »' En coiisif e 'oü
ii dénomination même de droit acquis , il parait assez clan"'» je
«^
nne peut comprendre sous ce nom que les droits, qui s°' e I'
» mis la projjriélé de celui, gui les exerce.—Or quest cc > c|jöSe
» propriété? C'est le droit de jouir et de disposer dun
» de la maniere la jjlus absolve; et person ne ne peut être c 0 ] i« |l
l}
_]c
ii de le ceder. (Code
Napoleon, art. 544 en 545.) Dn
» done, qu'on est le maitre de jouir et de disposer dun dr c gjef'
» maniere la plus absolve, qu'on ne peut être contraint de
'
11 cc droit est acquis dans toute la force dv terme."
c.itie
Met het gevoelen van Meijer stemt geheel overeen de de' to itf
verkregen regten
gegeven door Merlin in zijn
aC^
in 'voce Effet rétroactif, Sect. 111. § 1: » Les
par'
iepJ
t
n sont ceux, qui sont entrés dans notre domaine, qui en to
»et que ne peut plus óter celui de qui nous les tenons.
"
het regt, door de wet aan vaders van zeven kinderen gegeve 1^ $
kind aan te wijzen ten einde het te doen opvoeden ten kos yfOr
Staat, tot den eigendom? Kan daarover op de volstrektste Wij gfl \ie
beschikt ? Kan dat regt worden overgedragen ? Kan het "00. e
het
gever niet meer worden ontnomen? Niemand zal op alle
een ander dan een ontkennend antwoord geven, behalve
opzigt tot de laatste vraag wordt betwijfeld.
u;t de .
g.
Maar is die twijfel gegrond? Immers neen ; want regten»e
ontleend, vervallen met de wet. Men hoore daarover MclJ ' of° gt[
» Tout acte, qu'on peut révoquer ii volonté, ne donne a , Bo \a.e i
» dont on puisse jouir ou disposer de la maniere la p\"s , ja ré v°.
op. e,» perd ce droit selon les desiis de celui, de qui dépen
ve
iets
tion
En
de
dont
il
la
I'acte,
est
conséquence".
-»
priHc'r nt
midden van pag. 33": » Lors donc, que nous avons.pose ■ T estt&*Jt
n qu'une loi ne pouvait porter atteinte aux droits
n acquis, ce nest que des droits, qui nëtai.enl jkis révocao <■ g co
» qu'il faut eniendre cette régie. En effet, si, ii 1)10'n*- er pe'',s°;ter
i> cleration majeure et d'intérèt général ,on ne peut pr'
f Jio'
» de sa propriété, de I'autre coté il scrait injtiste de v 0 je C
» le législateur dans des bornes trop étroites."
Mer^°/W*
Hiermede komt al wederom overeen het gezegde doo va» . „u'
aangehaalde plaatse, onmiddellijk na de opgegeven deinu, jao iai r
acquis en daarvan bijgebragte voorbeelden: » Mais tel n e { a^ e> io\t
n droit purement facultatif, a moins qu'il n'ait étc exeic<-' t) fle
ii I'exercice, qui en a été fait,
la chose, qui en est 1 J
S)
.
ii devenue nolre propriété.''
,7^l
oce.
v
Zoo ook zegt Dalloz, Jurisprudence du XlXième siècle, l(rangfi"s^fi
rtiel,
qv.e #
sect. 111, art. 1: »Un droit acquis est vn droit
» aliénable, qui dès a présent est dans le commerce, le < r 'lo stt'r no'
n pouvons aliéner, qui fait partie de notre domaine; une'■ . g ne
#1
L'exspec f.
n ne nous en dépouillera pas sans rélroagir.
» se-t-elle que sur la volonté révocable de I'honime ou da "j? t ré tr
11 évident, qu'elle peut être délruile par une Ui nouvelle ',
ifflèfi** g
» ne consiste qu'en ce qui porte atteinte ii uu droit
» acquis."
r r Jen *7i e*
.tC ]d,
Ik meen dan te mogen stellen, dat alle gunsten, dooi
oorsj,
,
verleend, dat alle bevoegdheden en regten welke z
.Igfi
naam van gunst verdienden, wanneer die door de wet
van
en
?ja
zaak
ook na die daarstelling uit den aard der
)f^
vfei ,_^
Je
herroepelijk. Maar waarom volgt dit uit den aard dei
■
in ti ,ji»
deze reden, omdat zij bij de wet ziju daargesteld, oim
fi
voor intrekking vatbaar blijft , omdat de mogelijklieia
)d
de stilzwijgende voorwaard.; uitmaakt , waarmede ol
lc
1^
m^,
verleend, en de wetgever nimmer kan of mag verona»
dezelve ook dan te hebben willen verleenen, Wanneer 6 voe gdi
hem daarvan zouden moeten terughouden,
U
vatbaar o
regten en verpligtingen blijven ten allen tijde
zoovei
«fi
n et
te worden herroepen, gewijzigd of ingekort in
d«
o «■
door,
en
r
aan
staan
do(
zijn
wezen verschuldigd
'*e'
«t*** {0
Men denke hierbij aan veranderde bepahngen , bij voo
ring eener nieuwe wetgeving, ten aanzien van het w'bj^rtfa»
ten aanzien^ van de legale verpligting tusschen
onderhoud, en dergelijke onderwerpen.
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voor éen oogenblik, dat de bij de
ose vTjjonderstelling
bedoelde
écoles

wet van 29

lyceën en
d'arts et métiers werkelijk
f Jaar
de Poer'gt, heb ik gemeend mij de vraag te moeten voorstellen,
effen etSever niet volkomen bevoegd zou zijn die inrigtingen op te
sch a p."'e vernietigen, wanneer hij zulks uit hoofde van eenig maatdanit, .'Jj °f staatkundig belang noodig oordeelde, en dus óin in zoode wet in te trekken met gelijktijdige buiteneffectstelling
V°°r tf
v°orpest
|oek°mst;'iet juist zoo als thans in art. 1 van het ontwerp is
'wijfgi I"' —en
bevestigend antwoord scheen mij niet in het minst

Varen
°f

,

Anders toch kwam ik tot een
s'uit h'"''na
eene voora^ te
0r

in mijne oogen allervreemdst
de geheeie inlrigting
gane
intrekking,
een k
?-eer gering getal jongelieden zou moeten in stand
re'!-kelijk
U
Worf'en. En eigenlijk behoort het geval nog anders te
*or'len este'dWant toen de wet van 29 Nivose in de wereld kwam,
st(Jtid
*eti» e re e<ls de wet van 11 Floréal Xde jaar, welke toen aan den
ger^gij v °or den geest zweefde. Doch verondersteld, dat deze laatst-29 Niv eVVet net ad bestaan, en dat de wetgever bij de wet van
°p te r
tevens gezegd had dat de opvoeding zou plaats hebben iv
"Het jjj'ren 'yeeën en scholen van kunsten en ambachten, zouden dan
V(-Irn|
enkele intrekking der wet die inrigtingen zelve terstond
et j
C1
'"jn
geweest ,of dadelijk vernietigd hebben moeten worden
/.0ll
lfct
alzoo
de werking der wet geheel hebben opgehouden ?En
*°ii d e
niet hebben mogen doen? Zou men dan met eenig
etn-eyer
dat
ped Vq
regtsvorderingen
tegen den Staat hebben kunnen instel!j
U
ltz'Bt
oij,
»s'ki'epg n e reec's begonnen opvoeding voort te zetten, op grond van
l(-gten? Gewis, ik geloof niet, dat iemand dit zal beweren.
v ïilVr aa "ok met vertrouwen ,of niet eene veronderstelde opheffing
7"
v"l(jet](' Ull Jke of andere bij de wet gecreëerde instellingen, en de geeene opheffing met betrekking tot de tractemeuten der
aiHbten r,eri)zul'c
bij
vergelijking met het onderwerpelijk geval, kunnen en
""oetgQ en
z
, dat de wetgever behoort geacht te worden bij eene
'en
2aalc a | e
de bevoegdheid om met de intrekking der,
°nderhavige,
e ,|
te
e,
gelijk
werking te stellen, altijd stilzwijgend aan
buiten
V|
*'fhet te \ ben
v°orbe!ioiiden.
Eindelijk stelle men het geval, dat de
niet
o^lepd 6enen gu'ist verleend, maar eene verpligting aan de vaders had
een van de zeven kinderen te laten opvoeden door den
vaat,
de wet wierd ingetrokken; dan zal men toch wel niet
jdi
I *eren
de verpligting der vaders nog zou moeten voortduren.
" 'Ussche
II
W;'nneerin
dat geval de verpligting ophoudt, vervalt ook
het 0 Ver'
lavig geval voor de toekomst het regt.
i. Ma ar
men, er is eene voorwaarde gesteld in de gevorderde
'"len ' I'^S*
le
te doene verklaring; aan die voorwaarde is
maanden
°'fiaa n
jP aan \ ? aardooris het regt onherroepelijk geworden. Ik merk hierwet gevorderde verklaring niet anders te beschouwen
v',n "W e n c'j001'Jde
den wetgever voor het mogelijk maken der uitvoering
de
ra ffe V;l noodzakelijk geoordeeld vereischte, het voldoen waaraan op
e**
,ere
a isclne n'elot,tvankeUjkheid is voorgeschreven. Het voldoen aan dat
t
en niet anders het vervullen eener voorwaarde,
hebhen vanmeer
aar
zeven kinders hier eene eerste en wel de eerste voorjn de ü ;,.
we aan ')e't'e n"et beeft voldaan, kan niet
ti aan merk'llaa'Ct*
k°men
maar die aan beide heeft voldaan, heeft wet'.
6r aansnraa
nanielijk
zoolang de wet bestaat. Doch de wettigheid
aa
h
Hsnr i
bewijst
niet
de onherroepelijkheid van het regt, of dat
ljWte
ßtde "ntrekking der wet
, Set»
zou overleven. Alle werking der bepa_
v
et van 29 Nivose zoowel in opzigt tot de vereischten
r"let
d
bei kking
1
tot het regt, staan of vallen voorde toekomst met
's
a'^es zijnen grond had in den wil des wetgevers,
■$■
&
Ook
..aan dien wil onderworpen gebleven. Er kunnen hier
Zcm*6nrept
verkregen, namelijk in den regtskundigen zin, dan
liiti 8en 2'1
n voor het geval, dat de wet zal bestaan. De mogere dva n et te niet gaan van het regt lag in de mogelijkheid der
v kkjn„
d<i Vvet terwijl die intrekking geheel afhankelijk blijft
e
'
i^eiiipf 1 s wetgevers,
die zich >van zijne bevoegdheid dienaanontdaanta'tle n*U ot
de gevorderde verklaring doen doorgaan als eene accep-,
a hij cc ne°x-scllenking.
d.
Doch wat is eene schenking? En wat is
de
cePtatie? Volgens de bepaling van art. 1703 van het
«
schenking eene overeenkomst, waarbij de
ii j eHker k" ..ek 's
"
etl
leven
B'J°
,om niet en onherroepelijk eenig goed afstaat
cc helm'
Cf
die hetzelve aanneemt." Het kenmerk
Vanc'enbeß''fr'g(le
>
>a r seliei
bestaat
dus
in
afstand , en wel van eigendom ,
% °mtrent I' een
uitdrukkelijk vereischte is gesteld dat de afstand
a.r_ aUeen
iet maar ook onherroepelijk zij, en dat het goed worde
V%
'
W niet ;' .De reden is, dat de wetgever heeft gewild, dat de eigenl
uit de
Me,
,f onzekere zal gelaten worden. Indien dan gevolg'van
hier
eenige
schenking
s
den aard eener
Bte "§ k
afSele>d, zal dezelve, in plaats van het daarin
Cr teet WOrderl
°P te leveren veeleer strekken om de herroepelijkheid
I'HHoqi ,''s, re gt?.'uit
de wet van Nivose voortgevloeid, te bewijzen,
to
WlJ
die wettelijke definitie de aanneming als een
biJ
(foei akeliit
van het
Ve!'eiscl»te wordt gevorderd, opdat de afstand van
Siv^hetrn pellJk
aanzij, wordt hier daarentegen niet alleen
Hir- S ni et i^P'oken,
ververeischte
maar is het blijkbare doel der
keuze
eene
door
aanwijzing van het op te voeden kind
daa 'e°t cc
evju,t
de a .'lnannelijke kinderen te bepalen. Ik ontken niet, dit
hij f^iti
16111'[ken
"» der opengestelde gunst tevens is op te maken,
vf r e wet v
dat bij het bestaan van bet geval zoo als het
atl Nivose is omschreven, dat is bij het bestaan van beide
üU|LISchte
o
S
een Ils ontstaan, maar ik ben van meening, dat
'«ar,
iet ren|ets
b
eWij
st ten aanz ;en van de beweerde onherroepelijkheid van
§t.
6
WetSever blijft niet minder vrij om zijne gunst, de
k fcUs St- °Pgelegde verpligting, als ieder vader om zijne geM
vernietigen.
"^eelha
1 ömot daarvau te
niet dat de opvoeding al* een geheel, als een 011'of daar 'ets
e
'
het in het midden,
steDiof,Srnoet Worden aangemerkt. Ik laat
gelijk
ik mede niet wil
zicb
opgaan,
zelve
kan
% ocken ?.P
van Nivose zich tot
de
wet
de
jeP«ald'
volgens
opvoeding
"Ut
9tal iaren m°et uitstrekken. Maar dit acht ik zeker,
"Ie 'v
aa
CeHe f! bliift ,arlleid der opvoeding voor een oogenblik aangenomen,
168133". of daardoor de aard en de natuur van de
(W , e zaak
61 ïelvp
,herreepelijkheid van het regt, die aan het wezen
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°nden is, moet geoordeeld worden te zijn ver\Z-'11*En i deze
vraa S ontkennend moet worden beantwoord ,
crack.'
niet twijfelachtig. Want hier was geen regt,
Vanuit „j' Uens,
van den Staat, uit eene overeenkomst
'V ,n de f,ne indeling
en den Staat ten gevolge eener magtiging of
0r
r

S
den wetgever
aan den Staat bijzonderli|k verleende be-

voegdheid om

eene overeenkomst aan te gaan, gesloten; het regt
is hier ontstaan onmiddellijk door de wet; het bestaat niet anders,
dan in eene zuiver wettelijke verpligting, aan den Staat opgelegd,
en onmiddellijk voortspruitende uit de wet, en alzoo blijft de vraag,
of het gewoon regt van den wetgever om de wet in te trekken, door
de veronderstelde ondeelbaarheid der opvoeding moet geacht worden
te zijn gewijzigd. Ik geloof dit niet, en ik geloof het daarom niet,
omdat het vermogen en het regt des. wetgevers om eene wet in te
trekken, inderdaad liggen in de natuur van iedere wet, en daarbij
altijd eene stilzwijgende voorwaarde uitmaken , met één woord, omdat, zoo als de zaak ingevolge de wet van 29 Nivose bestaat, de wil des
wetgevers de gansche wet, en daarmede alles beheerseht. Of zou de wetgever kunnen geacht worden het regt verder te hebben willen toekennen,
dan zoo lang de wet zou bestaan? Zou hij kunnen geacht worden
het ook te hebben willen verleenen voor eenig geval, dat de wet niet
meer zou werken? Men beantwoorde mij de vraag, of de wetgever
aan de intrekking der wet met hare gevolgen heeft gerenuntieerd en
of hij dit niet uitdrukkelijk zou, moeten gedaan hebben? Neen,
mijnes inziens, is integendeel het geval dit, dat zij, die verklaard
hébben de gunst te willen genieten door den wetgever voor hen
opengesteld, behooren geacht te worden altijd te moeten blijven wenschen of hopen, dat de wet, en de daarop gevestigde of te vestigen

,

inrigting niet zal worden ingetrokken.
Hier zie ik mij genaderd tot een teeder punt, hetwelk ik gewenscht
had geheel onaangeroerd te mogen laten , doch waaromtrent pligtgevoei
mij dringt met de meeste bescheidenheid eene enkele bedenking in het
midden te brengen. Dezelve betreft het dispositief van het arrest van
den Hoogen Raad. Ik moet mij namelijk de vraag veroorloven, of
de veroordeeiing van den Staat in eene geldsom over een tijdvak van
acht jaren had behooren te worden uitgesproken , zonder daarbij
de revocabiliteit der wet, en dan ook te gelijk die van het regt, hetwelk dc wet opleverde, in aanmerking te nemen, en of met het oog
daarop, in de gegevene bescbikking niet iets had dienen te worden
gezegd, waardoor de werking der uitspraak, in geval van intrekking
der wet, in overeenstemming bleef met het .gevolg der intrekking, te
weten dat de wet zelve niet meer zou werken.
Gelijk dit in het arrest
werkelijk heeft plaats gehad voor het geval, dat het aangewezen kind
vóór zijn achttiende jaar zou komen te overlijden, zoo had dit ook
voor het door mij bedoeld geval op de eene of andere bekende wijze
kunnen geschieden. Ik ga hierbij uit van de stelling, dat de regter
bij de toepassing der wet niet meer kon toekennen, dan de wetgever
zelf heeft willen geven. Intusschen leidt mij de geopperde bedenking,
wanneer ik het ook in het midden laat, of dezelve gegrond zij of ongegrond, als van zelve tot eene aanmerking betreffende de wijze, waarop
het onderwerp' onzer beraadslaging door sommigen, althans door den
vijfden spreker, het geachte lid uit Noord -Holland, is behandeld, die
daarbij, mijns inziens, veelte veel bij gevolgtrekking uit het gewezen
arrest heeft geredeneerd. Wanneer het een bekende regtsregel is, dat
het gezag van een regterlijk gewijsde alleen geldt tusschen de partijen
van het gevoerd geding, dan moet het waarlijk verwondering baren,
dat men dit beginsel zoozeer heeft voorbijgezien, dat men het bedoeld arrest van den Hoogen Raad tot een bepaald rigtsnoer voor den
wetgever wil doen verstrekken.
Het zal, zoo ik vertrouw, duidelijk zijn, dat mijne meening is,
dat door de eenvoudige intrekking der wet van 29 Nivose Xlllde jaar
alle werking van die wet voor de toekomst zal ophouden, te weten
van het tijdstip der intrekking af. Ik oordeel, dat, wanneer de wee
niet meer zal bestaan, dezelve ook niet meer zal kunnen werken. En
toch, Edel Mogende Heeren, verkies ik de aan ons voorgestelde wet
boven eene wet van enkele intrekking. Er laat zich namelijk een
geval denken, dat het zevende kind geboren wordt daags voor de intrekking der wet. Nu wordt de vraag, of binnen de eerste drie maanden
de verklaring omtrent de keuze, of de aanwijzing van het kind, door
den vader nog zal kunnen geschieden. Misschien kan dit als twijfelachtig beschouwd worden. Maar ook stel ik mij het geval denkbaar
voor, dat na de intrekking van de wet twijfel wordt opgeworpen,
of niet in de gevallen van het geboren zijn van zeven kinderen en
gedane verklaring onder het gebied der wet, nog een verder gevolg
aan die wet dan gedurende haar bestaan moet worden toegekend.
Voor het een zoowel als voor het ander geval, en om allen mogelijken
tvvijfel dienaangaande geheel en al op te heffen , kan , naar mijn
inzien, de voorgedragene uitdrukkelijke buiten-werking-stelling zeer
geschikt dienen. De wetgever is daartoe allezins bevoegd, want hij
bezit het reft en het vermogen om een voorschrift te geven aan den
regter, hoe hij wil dat de nieuwe wet zal worden toegepast, gelijk
het ook niet strijdt met zijne bevoegdheid om de wet van 29 Nivose
uit te leggen
dat hij verklaart hoe hij den aard en het wezen van
die wet en het daaruit voortspruitende regt beschouwt. Het spreekt
van zelf, dat, wanneer de voordragt zal zijn aangenomen deze wet
met derzelver voorschrift door de regterlijke magt, als eene getrouwe
dienares der wetgeving, in den bedoelden zin zal worden toegepast.
Ik kan niet nalaten bij deze gelegenheid aan te balen, hetgeen betrekkelijk dit onderwerjj geschreven is door den hoogleeraar van Hall,
in het laatst uitgekomen nommer van het Bijblad, behoorende tot de
bekende Jaarboeken van de heeren den Tex en van Hall, alwaar ik
bladz;.
144 jees: Tegen het ontwerp, aldus verklaard, mag men niet
» redeneren uit de veronderstelling, dat er, op grond der wet,
» verkregen regt zou best tan, want juist dat is de twist, welke de ver» klaring, door den wetgever te geven, beslechten zal: of er al dan
» niet regt en pligt tusschen den bijzonderen huisvader en den Staat,
n door de verordening van
29 Nivose an XIII is geboren. De
wetgevende
ii
magt is daartoe allezins bevoegd : ejus est legem interpretari
„ cujus est legem
condere.-i Wij vragen dan ook niet: kan men
op
regt
»
onderhoud van staatswege hebben éenen dag of een uur
langer dan de Staat dat regt wel wil toekennen.? Het is toch geen
commutatief contract, dat tusschen den huisvader en den Staat gesloten is waarvan de vervulling van de zijde van genen de vervulling
maakt." Ik meen, dat uit de
a van de z!jd e van dezen noodzakelijk
redenering zelve genoegzaam blijkt, dat de hoogleeraar het geschilpunt
stellende, of er al dan niet regt en pligt tusschen den bijzonderen
huisvader en den Staat door de verordening van 29 Nivose is geboren,
intrekking der wet niet zoubedoelt regt en pligt, die door de enkele
onherroepelijk
gevolg
regt en pligt, en
te
bij
vervallen,
den komen
des schrijvers.
gevoelen
het
zin
beaam
dien
ik
volkomen
in
De wetgever moge zich verpligt bevinden om aan hen, die geregterlijke uitspraak verkregen
durende het bestaan der wet eenelaten
blijven genieten , omdat hij
te
hebben, bet voordeel hiervan
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geene

verandering te
mogen of te kunnen te weeg brengen, daaruit vloeit niet voort
zijne onbevoegdheid of gebrek aan regt om diegenen, welke in dat
geval van het bezit eener zoodanige uitspraak niet verkeeren^ hun van
nature herroepelijk, hun niet verkregen regt te ontnemen, of te doen
vervallen door de Van zijnen wil, als dien des wetgevers, afhankelijk
gunst in te trekken. Integendeel, hij is verpligt, zoo als
ier de algemeene belangen staan in opzigt tot de bijzonder belang
hebbende personen, de verleende gunst niet verder te laten voortduren,
dan waartoe hij zich volstrekt gehouden of genoodzaakt ziet; hij is
daartoe verpligt, zoover dit nog van hem afhangt en onder zijn
bereik gebleven is. De vraag is slechts, of de wetgever hier blijven
zal binnen de grenzen zoowel van zijne bevoegdheid als van zijn
gewoon regt, en hij blijft dit ontegenzeggelijk, wanneer hij van
het bestaan der wet afhankelijke altijd herroepelijke regten voor
de toekomst vernietigt of vervallen doet.
De redenen door de Regering aangevoerd zijn, naar mijne gedachten ,
meer dan genoeg om eene intrekking van herroepelijke regten te
wettigen. Het komt mij voor, dat het wets-ontwerp, uit het oogpunt
van al of niet vei kregen regten beschouwd, allezins aannemelijk is,
en geene de minste schennis van zoodanige regten bevat.
Maar indien de intrekking, zoo als die is voorgesteld, niet konde
geschieden, zonder verkregen regten te vernietigen , zou dan in dit
geval daartegen zwarigheid kunnen bestaan? Mij dunkt stellig niet.
Het geldt hier toch niet alleen eene in de bestaande omstandigheden
van s lands finantien niet onaanzienlijke geldsom, maar eene uitgave
zonder eigenlijk nut, of eenig redelijk doel. Er zal hier geld worden uitbetaald, doch zonder dat het doel der wet van Nivose
zelve zal kunnen bereikt of bevorderd worden, terwijl de voor
die betaling aan de ingezetenen van den Staat op te leggen belastingen nagenoeg éen millioen gulden zullen kunnen bedragen!
Ik oordeel, dat verhoogde of buitengewone belastingen der gezamenlijke ingezetenen bier behooren te worden in de schaal gelegd tegen het
toevallig voordeel van sommigen, en dat de schade, aan allen te veroorzaken, zwaarder dient te wegen, dan de winstderving van enkelen.
De wetgever is bij de vraag over het daarstellen eener terugwerkende
wet volkomen vrij, en alleen door redenen van noodzakelijkheid, van
nut en van algemeene billijkheid gebonden. Wanneer zoodanige redenen aanwezig zijn, is hij niet alleen bevoegd, maar zelfs verpligt eene
terugwerking aan de wet te geven, evenzeer als hij er zich anders van
moet onthouden. Het belang van den Staat nu niet alleen, maar ook
de billijkheid ten aanzien der ingezetenen onderling vorderen gebiedend
om hier de misbruiken niet te doen plaats grijpen, welke de uitvoering
der uit de vergetelheid geheel onverwachts en voor een oogenblik opgedolven wet van 29 Nivose zou veroorzaken. Immers wie zouden
daarvan genot hebben? Geene anderen dan zij die, bijaldien de toepassing ooit te voren, zoo als nu, gevorderd was, gewisselijk geen
genot daarvan zouden hebben gehad, dewijl de wet dan ook zeker
vroeger zou zij>n ingetrokken, en die dus dat onberekend voordeel
als eene toevallige bate, als eene zoogenaamde buitenkans zouden
genieten. Daarentegen zou hierin eene groote onbillijkheid gelegen
zijn ten aanzien van die vele huisvaders, die onder het zoo langdurig bestaan derzelfde wet, in hetzelfde geval van zeven kinderen te hebben,
verkeerd en hunne aanspraak niet te voren hebben doen gelden, omdat'de wet niet in werking gebragt eneven daarom onbekend gebleven
is, en die nu nog ten behoeve van anderen mede zouden moeten betalen.
Merkwaardig en als vóór dit geval geschreven zijn de woorden van
Mailher de Chassnt, in zijnen Commentaire approfondi du Code Civil,
tome I, alwaar hij de redenen uiteenzettende, waarom de wetgever somtijds eene terugwerkende kracht aan de wet kan en moet geven oja het
einde van bladzijde isi zegt: '» Le besoin de pourvoir immédiatement
» aux abus graves, qu'entraine I'exécutiori de la loi précédente peut
» être quelquefois vn motif suffisant, non seulement pour I'abroger,
» mais encore pour détruire, en rétroagissant, les effets, qu'elle a pu
n produire jusque la, et enlever ainsi, par des raisons d'ordre supérieur
ii et
d'intérêt général , des droits acquis." Indien dan tot inachtneming van het algemeen belang zoowel als tot instandhouding der
algemeene billijkheid en gelijkheid voor de wet tusschen de ingezetenen,
in het onderwerpelijk geval, terugwerkende bepalingen gevorderd werden,
hetgeen ik echter met geen minder vertrouwen dan bescheidenheid
meen te mogen ontkennen zou ik voor mij niet aarzelen daartoe
mede te werken.
Het is hier te doen om de vernietiging eener wet van Franschen
oorsprong, eener even ondoelmatige als onredelijke wet, die algemeene
afkeuring verdient, die in het land harer geboorte zoo min als hier
te lande inderdaad niet in uitvoering is gebragt ; het is hierbij tevens
te doen om hoe eerder hoe beter de gevolgen voor de toekomst weg te
nemen, of liever te voorkomen , waarmede de Staat ten gevolge eener
geheel toevallige oprakeling van die wet , indien zij nu langer blijft
bestaan, op het zekerst wordt bedreigd ; hoe is het mogelijk te twijfelen
ten aanzien van bette nemen besluit? Edel Mogende Heeren, het zou
inderdaad te bejammeren zijn voor 's lands algemeen belang en dat
der ingezetenen , indien de wet verworpen wierd ten gevolge van een
met andere omstandigheden zióh parend ongelukkig en verkeerd begrip
over verkregen regten. Dan zou de laatste dwaling, eene dwaling bij
sommigen in deze Vergadering, nog erger dan de eerste, dat is nog
erger dan de plaats gehad hebbende dwaling der Regering zijn.
meent daaraan, of aan de gevolgen daarvan

febleven
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,

,

,
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Daar het uur reeds ver gevorderd is, stelt de Voorzitter voor, om
de voortzetting der beraadslagingen te bepalen op Maandag aanstaande,
des voormiddags ten elf ure.
De heer VAN GOLTSTEIN vraagt het woord ; hij neemt uit art. 16
van het Reglement van Orde der Kamer aanleiding, om het voorstel te
doen tot het voortzetten der beraadslaging in eene avondzitting. Het
komt hem wenschelijk voor, dat van de bepalirjg van art. 16 van het
Reglement heden gebruik worde gemaakt. Daar er reeds eene discussie
op Maandag bepaald is geworden en er in de volgende week mede
in de afdeelingen veel werkzaamheden te verrigten zullen zijn, acht

hij het noodig, dat de Kamer geen tijd ongebruikt voorbij late gaan.

De heer ROMME kan zich met het gevoelen van den vorigen
spreker niet vereenigen; hij herinnert dat ook op hedenavond werkzaamheden voor de leden bepaald zijn en dat dus de avond niet

zal voorbijgaan, indien, zoo als hij voor zich wenscht,
voortzetting
der beraadslaging tot Maandag wordt uitgesteld.
de

ongebruikt
De

VOORZITTER brengt alsnu zijn voorstel,

om

de in deze zitting

aangevangene beraadslaging op Maandag aanstaande voort te zetten
hoofdelijke omvrage, waarbijzij, die tegen hetzelve stemmen, besclioi
worden als zich verklarende voor de voortzetting der beraadslaging
heden avond. Het voorstel des Voorzitters wordt met 34 tegen

,

aangenomen.
Voor hetzelve hebben gestemd de heeren: van Naamen, V3Ü
Leeuwen, Nederburgh, Faber van Riemsdijk, de Jong van Bee
Donk, de Man, de Backer , Storm, yan Bleiswijk,
Modderman, Gevers van Endegeest, van Harencarspel, Boreel 1
Hogelanden, Vervveij Mejan, Gost Jordens, Kien, Lycklama a Nye'
Menso, Luzac, Nap, Egter, Hoffman, van Beeck Vollenbo*e^|
Kniphorst, ïelting, van Dam van Isselt, Gorver Hooft, Mutsae
Corneli, van Akerlaken, Anemaet, Romme en de Voorzitter.
Tegen hebben gestemd de heeren: Star Busmann, van Haers? .- ,
van Heemstra, van Heloma, Gouverneur, Hiddema Jongsma, f
maer van Twist, Bijleveld, Hooft, Borski, van Goltstein, Dij1
Sterling, van Nagell, de Kempenaer, van Sasse van Ysselt en Lu>r e
Daarna wordt de vergadering gescheiden.
gtemmen

Schooneve^

*

,

__,

—

Zwolle den \Bden Maart. De werkzaamheden tot uitdieping °.°
grachten en van de Nieuwe Vecht, geven thans aan ongeveer tw«e "je
derd arbeiders het brood, terwijl de op te rigten gaz-fabrijk niede
handen bezig houdt.
j.
Dit alles, gevoegd bij het besluit onzer regering, om den zo° \r
dadigen maatregel: het verkrijgbaar stellen van roggebrood tegen
minderde prijzen aan de niet bedeelden nog ééne week voort te
ten, heeft een gunstigen invloed op den toestand der behoeftige".' t
maakt den overgang tot het zachte en milder jaargetijde "ll
knellend.
i
(Provinciale Overijsselsehe Courant
Amsterdam, 19 Maart. Er is in Amsterdam nog zeer veel g
te weinig bekend. Wij rekenen daaronder de Industrie- of Am"3 y.c
school , in de Halsteeg n°. 35, vroeger hoek van de Nes en aa jt
Lombardsteeg. Zij is sedert i°. Augustus 1844- opgerigt en ..^j
bestuurd door den heer H. Ilana, vroeger kweekeling der K°nl ,no t(
Academie van Beeldende Kunsten alhier, en door haar met de 8' ,e
,
medaille bekroond. In navolging van het bestaande te Parijs
sen
Berlijn, heeft deze inrigting teu doel, om, op eene kleinere
alhier jongelieden theoretisch en practisch voor een ambacht op te 'e utimmeren , kastenmaken, enz. Ineen bovenlocaal wordt van de cci's t
ginselen af het ornament-en regtl ijnig teekenen onderwezen, om" __$
over te gaan tot het practisch gedeelte , door datgene wat door
3'
teekenen begrepen is in het klein en later in een benedenlocto
j
de natuurlijke grootte in hout te vervaardigen, om zoo doende
wezenlijke van het vak bekwaam te worden. In het beneden t,
is een geschikt persoon als meesterknecht aangesteld, die het ,fJ
durend toezigt, houdt over de werkzaamheden. Voor meer geV y
den is er gelegenheid , om zich te bekwamen in het opmaken J ._,s
stekken en begrootingen van kosten. Jongelieden uit den "e g?
burgerstand zijn hier met veel lust werkzaam. Enkele timir>er
leerlingen verlaten hunne werkbazen, om nog eenigen ti|d a3tiv _,(,$$
school werkzaam te zijn. Ook zijn er tegen mindere kosten
geplaatst, van de Waalsche diakonie, uit het herstelde Lut» , eu,
Weeshuis en de Doopsgezinde diakonie. Het getal leerlingen te
gt
met het avond-collegie bedraagt 56, de gewone, daags aldaar
wezen , i 4a 16. Ruim één jaar na de opening gingen ree sba aS
leerlingen, na het opwerken hunner proeven, bij een timmerin 3 ,_s>
over, wiens tevredenheid zij ten volle hebben mogen wegdrage I,^
dat de eerste ruim f en de tweede \ van het gewone dagloon verd'
Heden ochtend is van deze stad vertrokken de stoonis' e6 Y^t
Nieder-Rhein N°. 1, om over de Zuiderzee en langs den Usj pnV
den Rhijn te stevenen. Dit sierlijke vaartuig is voor rekening d a<-lii'
seldorper Stoomsleepvaart-maatschappij geheel afgebouwd en van
nerie voorzien in de fabrijk van de heeren P. van Vlissingen en c[jine
ui"
van Heel, en voor de sleepdienst op den Rhijn, bestemd. De
is van ongeveer 200 paardenkracht. Naar wij vernemen, * s ,o0(
genoemde fabrijk nog eene tweede boot, geheel aan deze gelijk' je t"
dezelfde maatschappij gebouwd, om met I°. Augustus aansta 3
,
worden afgeleverd.
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Gisteren passeerden hier, te scheep, een
20 Maart.
o(] de^
arbeiders met hunne vrouwen en kinderen ,te zamen ruinl
o ]je(
zielen, welke zich uit de Betuwe naar den Anna-l'aulown 3'^.,,-^»
begaven. Met genoegen zagen wij deze kloeke mannen, die tot „'tfl'
veldarbeid volkomen in staat schenen en nog niet vervallen *, gtteo
dien toestand van volslagen armoide, waarin zoo velen ook le"de a ge"
geu
lande dagelijks wegzinken, hij de toenemende bevolking en
zijn
die
dikwerf
de"
der
zoo
dagloonen,
ongeëvenredigd
stand
j oe
prijs der noodwendigste levensbehoeften.
Opgeruimd en v 0
moed trokken zij naar den Anna-Paulowna-poider, waar 6 ooclif!e
woningen hen wachten ,en zij , bij getrouwen arbeid, bet
voor zich en de hunnen kunnen verdienen, wat zij elders na .g^alT
of ten halve vinden.
Indien de pogingen, om dezena -.ere"
ee n<j"
rijken polder geheel in cultuur te brengen (waartoe thans bij
Bi
en
Compagnie eene negotiatie wordt geopend) ' _] erie
Kerkhoven
fl oe
gunstigen uitslag worden bekroond, dan zullen nog eenige
el
nijvere arbeiders met bunne huisgezinnen daar werk en brooa
vinden en alzoo voor het vaderland behouden blijven;
k""
onder Gods zegen misschien langs dien weg eenmaal zaUe ten alj^
worden teruggebragt tot dien gelukkigen middenstand, die g-e iioe fl
tijde de kern en kracht der natie uitmaakte. Mogten de ve
in den lande, die zoo dikwerf bereid zijn om in den nood
o0i
ope
te voorzien, zich niet onttrekken, wanneer zich wegen
2'jll
aimoede te voorkomen.
fetl
Tot leden van de Koninklijke Academie van Beddende
I?eg" U al
dezer dagen gekozen, de heeren: Josephus Albertus Albe[ )d'"L
'e
;1
te Amsterdam; Jhs. Pieter Opperdoes Alewijn, te Hoorn
's&'.j
Berg-, te
te Amsterdam; Jacobus Everardus Josephus van tien
venhage; Gerrit Hendrik Bierman jr., te Amsterdam; t'r Ca ta, ri.
cb
Breuhaus de Groot, te 's Gravenhage; Johannes Antbonius
Carel
ten
te
Kate,
Rotterdam; Herman Frederik
u
tiaan Pieter van Eeghen, te Amsterdam; Johannes Adriaan
e jufvr°
'
,
s,
yo ie
te Amsterdam; Cornelis Willem Hoevenaar, te Utrecht o»
Francina Louisa Schot, te Rotterdam; en mejufvrouw

afni?

—

■

Jdiifc"

—

"

,

—

y
rfu

*^ °- atf"^
[^TliiJ!"'

„

'sGraveni"^l**^
J

Amsterdam.

'J'oepsei li k
vaj«. "enoorende tot de Nederlandsche Staats-Courant
V^_ andaS den 22sten Maart i8 4 n°. 6g.
7,

En buiten 's land aanweizig, de heeren: Aivazoski, te St. Petersi "iati ''il"S, Joseph Beaume, te Parijs; Francois Biard, te Parijs;
I
er
Carpenter, te Londen; Alphonse Cornet, te Ant? Pen- p° et6ramAndries
Holm, te Djocjocarta; St. Jean, te Lyon;
e° SePh
Li te
n
Nathalie Schiavonie, te Venetië; Ernest
ontwerpen;
h' geiriei'eS.' te Antwerpen; Edouard
de Vigne , te Gend; en Johan
nard\w-\
"'ttkamp,

Vol
'ei"en

öejj'

te

Antwerpen.

,

(Amsterdamsche Courant.)

officiële opgaven wegens den staat, der Nederlandsche
dezelve als vplgt:
te rave, 's morgens ten 8 ure,, op den iöden Maart 6.50,
n 6.53, op den iSden 6.55, op den ïgden en 20sten
6.5 gel.
' te Hulhuizen, op
op
,
den
i^den
Maart
2.0
i
den
iBden
\i
Was

den i~V

Öe ty-

''98
be NED .

'9den '-95 eltePannerden,

jMen '^"Rhun,

op den iyden Maart 1.78, op den
taart 13 °P den ïgden 1.73 el; —te Arnhem, op den
De jjj ' °P den iSden 1.27, op den ïgden i.25 el.
?"' te Westervoort, op den i^den Maart i.AS, op den lSden
41, 0nPde«
ïgden i.3g el.

°'

BUITENLANDSCHE BERIGTEN.

i-j p ,""" Een Engelsch dagblad geeft een berigt uit Konstantinopel
, volgens hetwelk in die stad eene uitgebreide zament^tiQß et,ruarij
iHj „ u ontdekt wezen. De gewezen minister van justitie Hafizr°kken 6en aantal andere personen van invloed worden gezegd daarin
aft

h!'

uitgenoodigd om zich daarvan te bedienen als een middel om zich klinkende munt te verschaffen : zij was zelfs reeds twee maanden geleden te
Londen met- 20 millioen daartoe overgegaan. Zij had hare renten te
Londen, te Hamburg, te Amsterdam of zelfs te Parijs kunnen
doen verkoopen. Door dat eensklaps te doen zou zij waarschijnlijk" eene voor haar zelve en voor ons crediet in het algemeen
noodlottige daling der prijzen veroorzaakt hebben. De thans getroffen
overeenkomst verschaft haar onmiddellijk 5o millioen 'in specie, te
St. Petersburg beschikbaar, zondereenige prijsvermindering, tegen den
koers der Fransche renten. Daardoor is dus eene groote dienst bewezen
zoowel aan de bank als aan ons openbaar crediet. Dit is, van den
kant des Keizers van Rusland een dier dienstbewijzen , die een groote
Staat kan aannemen wanneer zij op eene voegzame wijs worden aangeboden, en waarvoor men zich te eerder gevoelig kan betoonen, daar
zij ons aan geene banden leggen en daar wij oiis gelukkig zouden
achten die met eene wederdienst te vergelden, zoodra de gelegenheid
zich daarvoor mogt opdoen. Wat het staatkundige betreft zullen wij
slechts 'één woerd in het midden brengen. De Keizer van Rusland
toont door hetgeen hij gedaan heeft, dat hij vertrouwen stelt in de
bestendigheid van 's Konings regering, en in de duurzaamheid des
vredes. De Keizer heeft gelijk. Dat hebben wij sedert bijkans zeventien jaren aan Europa bewezen. Wij hebben onze regering slechts
eenen raad te geven, van namelijk te volharden in de staatkunde die
beurtelings de vrijheid en de orde, onze regten en onze wetten, onze
rust en de rust der geheeie wereld heeft behoed, en waarvan de wijsheid van dag tot dag luider en meer algemeen erkend wordt."
In de Parijssche voorstad St. Antoine hebben den
en iBden
ter zake van de duurte der levensmiddelen eenige zamenscholingen
plaats gehad, die echter door de j)olitie spoedig uiteengedreven zijn.
De Prins de Joinville bevond zich, volgens berigt uit ïoulon van
den isden, steeds aan boord vanhet linieschip le Souverain ter reede
van die stad. Den i6den zou hij aan boord van dat schip een groot
diner geven hetwelk ook door den Infant Don Enriijue zou worden

rn i zlJn* Er hadden vele inhechtenisnemingen plaats gehad ,
end p- e bijzonderheden omtrent den aanslag waren niet
orden. Onder alle klassen der bevolking van Konstanttno.
*ou j*
'en
e|)ige d a 6n ten gevolge groote onrust heerschen. —De reeds voor bijgewoond.
°ver Frankrijk ontvangen berigten uit de Turksche hoofdvan &e"jke
Engeland.
Volgens de Londensche bladen van den 2©sten kort
dagteekening maakten van zoodanige gebeurtenis voor het
wet-lei
ter perse leggen dezer ontvangen , had den vorigen dag in
het lagerhuis de behandeling in comité een aanvang genomen van
2et ov i' 7" Volgens berigt uit St. Petersburg is aldaar op den sden het ontwerp tot
invoering eener armenwet in lerland. De beraader
de generaal vorst Wassiljewitsch Wassiltschikoff, president slagingen welke tegen het laatst der zitting buitengemeen
"W ?den
onstuimig
1 raad en van den raad der ministers.
werden, hebben hoofdzakelijk betroffen een amendement van het lersche
h
4ND'
l Reenen wordt gemeld, dat de graaf von Münchlid, den heer Shaw, strekkende om uit de wet de bepaling weg te laten,
V öfjhau 1
voorzitter der Duitsche bondsvergadering, in het begin volgens welke in sommige gevallen aan arme lieden ook buiten dè
-2
Stad za* verlaten om naar Frankfurt terug te.keeren.
werkhuizen onderstand zal worden verleend. Dit amendement is met
lï n f*ea k
overgroote meerderheid verworpen, en daarna de verdere behandeZuid-Duitsch
blad
behelst
:
Aan
eene
»
het
de
volgende
gezah f Jke 0 " tsc'le hoven is
wet in comité tot den 22sten dezer uitgesteld.
eene
circulaire
nota
van
een
der
ling
U\
0eBez
Zuid-Duitsch
w
waarin
de
in
eene bekendmaking van de commissie tot het inzamelen van
en,
* ra tQde
Volgens
aldaar
den
laatsten
tijd
voorgevallene
j
rn
r^ et ak
'n et
der hooge staatsbedieningen voorgesteld giften voor de behoeftigen in lerland en Schotland, waren tot den
Personeel
de omstandigheden des lands gevorderden ,en voor iBden dezer bij baar ontvangen 240,000 pd. st.
jj^'fs toplf en door
*n
tusschen de Russische regering en
d-^Hele 0'V'^kkeling
.st zoover heilzamen maatregel, als de- politieke en De tijding van de overeenkomst
te
heeft
Londen
even als te Parijs groot 013van dat land slechts door een gematigd, niet de bank van Frankrijk
len
Times
met
vaderlandsliefde
-zien
verwekt.
De
van
den
aosten
,ce
onderworpen
opregte
en
verdiept zich in beschouwingen
vervuld
o öet ka«
worden."
die
waarin
het
gebeurtenis,
van dat blad over de
misnoegen
over,
i-ijSmil gevorderd
Sche L. Ultsche bladen hebben dezer dagen berigt, dat de Oosten- j)olitieke gevolgen welke dezelve zou kunnen hebben ten duidelijkste
s
01 te lunchen, graaf von Senfft Pilsach onverwachts en doorstraalt.
H, Zondg^
n
Peh e a^sc'le'dsgehoor bij den Koning te hebben gevraagd
BEURS-BERIGTEN.
van het gezantschap uit Munchen zou verch e 1 Zijn mPers°neel
Weenen
i
3Maart:
5
metall. ioBj|; 4 pets idem 100; 3 pets
pets
n*et derwaarts terug te keeren. In berigten uit Münk&
' i°betgeen
idem
bankactien
i582.
72;
Vu 3"1 di gezant zouomtrent de omstandigheden, waarvan het verMaart: 5 pets renten fr. 116.70; 3 pets idem fr. 79;
Parijs
19
vergezeld zijn geweest, vermeld is, voor onjuist
" rd
schuld 58; 3 pets Spaansche werk. schuld 34?..
act gerucht tegengesproken, als of ook de pauselijke 2| pets Nederl. werk.
bUs Mü f vens
Londen
3
pets gecons. 89; 4 P cts Nederl. werk. schuld 92;
Maart:
en voor goed zou verlaten.
19
18 A:sKn
2§ pets idem 58$; 3 j>cts Sjaaansche werk. schuld 36^.
1
et ministeriele avondblad le Moniteur Parisienheeft den
dezer 'l~~
Bev*'Stige
let v°lgende belangrijke berigt openbaar gemaakt:' » Eene
V^
0v
TENTIËN.
de|> e?Uf*ed er COmst 's door de Fransche bank gesloten tot plaatsing
e der renten die zij bezit. Den 27sten Februarij jl. heeft
er°
Ki s
v
door den graaf von Nesselrode aan den heer von
MINISTERIE VAN OORLOG.
\% zi lenlUsland
openbare aanbesteding.
last
doen
om
zich
geven,
zaaltge'astigde te Parijs, den
e Hiin'
Vaa buitenlandsche zaken te vervoegen en hem te kenDe
Stapel- en Constructie-Magazijnen Je Delft
Directeur
der
ArtillerieBeve n
1 v
zal, uit kracht der daartoe door Z'jne Excellentie den Heer Minister
de
bereid
was,
Rnsslscbe
om
de
regering
inschrijatr P
ransC^le renten, waarvan de bank zich wenschte te ont- van Oorlog, onder dagteekening van den sden Maart 1847, n°. 5i B,
ty9 'te
tegen den gemiddelden koers ter beurze, op den dag Afdeeling Artillerie, verleende magtiging, onder nadere goedkeuring,
°Ven
het v
dên tienden April aanstaande , des voormiddags ten tien ure, op
\\, °en c °orstelingedaan werd (n Maart) en zulks tot een bedrag van op
het
ka Pitaal. Deze som zal in klinkende munt te St. PcBureau zijner Directie, in de Houttuinen, in het openbaar, bij
%
SC
minister
besloten
van de Fransche bank gesteld worden. De
biljetten van inschrijving , aan den minst inschrijvende Aani
teiila
Scbe
zaken
van
onverbesteden
dè Levering van :
'H i "let eil
heeft den zaakgelastigde
Rusland
m'n'ster
300,000
den
der
bank
ponden Gietijzer, ten behoeve van voorschreven magazijnen.
gouverneur
en
e'rerekki n Sesfeld. Devanop finantien
De
der Besteding zullen van heden af ter lezing liggen
den
Keizer
voorstellen
Voorwaarden
gedane
last van
Wo 1
en
het
op
dienaanAanbesteders, op de Bureaux van de Heeren Gouovereeenkomst
Bureau
des
aangenomen,
eene
en
Sche„ 's ffjf a
verneurs
alsmede van den Heer Kommanderenden
Provinciën,
tussc^en
bank
en
den
Russider
den
der
gouverneur
Vh ïaakpeiei^
der Artillerie te Maastricht.
%>^ raad jSt'sde geteekend. Deze overeenkomst is door den alge- Officier
De Inschrijver , wiens prijs zal bevonden worden bet meest aanneÖi?oei%eke A » ransclie bank in zijne op heden gehouden vergade- melijk
te zijn, zal binnen acht dagen, na des Besteders uitnoodiging
te PariJs buitengewoon veel opziens gebaard en daartoe , overleggen eene verklaring van het Plaatselijk Bestuur, waarel o 0 elvell'ngen en gissingen aanleiding gegeven. Uit een onder hij en zijne Borgen behooren , bevestigende de gegoed heid van
omdat ieder hunner. Wanrreer deze Inschrijver nalatig mogt blijven in de
t Uscheb l| nt, verlleugen velen zich over dezen' maatregel,
rdoor
wordt
omstandigheden
voortbrenging van het gevraagde bewijs van gegoedheid, zal hij beuit
de moeijelijke
Sered
Zli Ziéh
laatsten tijd bevond, en 'omdat de prijs der schouwd worden als te zijn onvermogend tot de aanneming , en mitsden
&e
"cv I
daarvan eene aanzienlijke rijzing heeft ondervonden. dien als aannemer niet ontvankelijk.
h
Delft, den iBden Maart 1847.
--etl
deelen t,e zaak ecllter meer uit een staatkundig oog?
indie
1
De Directeur voornoemd,
Solnmigen 'n de gesloten overeenkomst en in het bewijs
"W oplevert
n
K. Hoogeveen.
toenadering
tusschen de regeringen van
% d il en p V?s «meerdere
cri alg
Directie.
een
nieuwen
and,
waarborg
Eerste Fortificatiede duurzaamheid
*Idef 0 en"eenen vrede meenen te zien, zoo voor
openbare aanbesteding.
niet
aan
ontbreekt
het
die
vreeZ6n
'
Ingevolge magtiping en onder nadere goedkeuring van Zijne Excelat de tusschen Frankrijk en Engeland bestaande
\f> ,tIS daard
'
Oorlog', zal, door den Kolonel D. Bos,
Mli„Vatl eerst5 Verergerd zal worden, en zelfs de. goede verstandhou- lentie den derHeer Mmi ster van
of, bij deszelfs afwezendheid, door
Directie,
°em<^e mogendheid met de Duitsche Staten daardoor Directeur
voornoemde
Utrecht, in het openbaar worZ°u
te
des Débats van 19 Maart den eerst aanwezenden I«genieur
over
d e kunnen lijden. Het Journal
de
e
l
aldus Llit: »Descllikkin ff tusschen bank en de den Aanbesteed:.
Vel
eeft eene algemeene verwondering gebaard en zal
,<\ Het doen van eenige belangrijke Herstellingen aan de Fortifi
n
8
|
rl»and
e
aU
0
Wij
leüen.
zullen
ons Metsel- en Timmerwerken, mitsgaders aan de Militaire Gebouwen in
Nïe !aa"^Qtbourf e,n' en willen
n?en en redeneringen
Zeist en het onderhouden
zi en
alleen doen uitkomen, wat naar onze de Linie van Utrecht en het Kampveld bij
wezenlijke zin, de ware nard en strekking van deze 'derzelve gedurende iB/i7 —iB4B. >
VfT«so
nl
ne gebeurtenis is' Wat het finantiele betreft heeft
a°. Het onderhouden der Metsel-, Timmer-, Aarde- en Rijswerken
*'it S etl
ad ï'loot a
armede geluk te wenschen. De bank van Frank- van het Fort bij Honswijk en bijgelegen Lunet gedurenda i8 47
1 1 lan
11
Rusland iB4B. '
Briike aanvragen van specie, die naar De
1
cch
bank
3°. Het doen eener algemeene Verwing aan de Rijks-Gebouwe.
etal'n
van aldaar aangekochte granen.
2eer rrontï
S
1
kaPUaal in de renten geplaatst, en werd gedurig in de Linie van Utrecht en het Kampveld bij Zsist.
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Bijlevering van alle daartoe benoodigde
afzonderlijke Bestekken.
vervat
in
drie
,
en
Bouwstoffen
Deze Aanbesteding zal plaats hebben op Donderdag den Bsten April
1847, des voormiddags ten 11 ure, in het Koffijhuis de Nieuwe Bak
te Utrecht, alwaar de Bestekken tien dagen te voren ter lezing zullen
liggen; kunnende inmiddels, gedurende veertien dagen voor dien
waarop de Aanbesteding plaats heeft, nader onderrigt worden verkregen bij den eerst aanwezenden Ingenieur te Utrecht.
De Kolonel, Directeur voornoemd,
Het een en ander

met

Bos.

Eerste

Fortificatie-Directie.

OPENBARE AANBESTEDING.

Ingevolge magtiging en onder nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Heer Minister van Oorlog, zal, door den Kolonel D. Bos,
Directeur der voornoemde Directie, of bij deszelfs afwezendheid door
den eerst aanwezenden Ingenieur te Brielle, in het openbaar worden
Aanbesteed:
" aan
Het Gewoon Eenjarig Onderhoud en het doen van Herstellingen
Militaire
de Fortificatie-Metsel- en Timmerwerken en
Gebouwen te
met
den
Mei
tot
en
laatsten April
Brielle, van en met den isten
1847 benoodigde Bouwstoffen.
met
van
alle
daartoe
18.48,
Bijlevering
Deze Aanbesteding zal plaats hebben op Dingsdag den- 3osten Maart
1847, des middags ten 12 ure, ten huize van llarttenroth te Brielle,

alwaar het Bestek acht dagen te voren ter lezing zal liggen; kunnende
inmiddels nader onderrigt worden verkregen bij den eerst aanwezenden
Ingenieur aldaar.

De Kolonel, Directeur voornoemd,
Bos.

Nieuw-Water.'ngveldschen-

van den

onder Wateringen.
, \sm
Het Bestek dier Aanbesteding zal, twaalf dagen te voren,
.i^''
liggen in de voorz. Herberg, en bovendien in al de h°S
en Herbergen in de Provincie Zuid-HpHand en te Amsterdam 1
dit ten aanzien van waterstaatswerken gebruikelijk is.
__rsf
Nadere inlichtingen te bekomen zoo ter Secretarie van het 1 , -a. e*
Bestuur van Wateringen , als bij J. P. van den Berg Jzn, ra }_.$?"
Landmeter van Delfland, te Delft, die op Dingsdag den 2aste
doem
1847, des morgens ten elf ure, aanwijzing in loco zal
De Burgemeester, van Wateringl*'
G. G. MURRAY.

.

.

1^
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rhijnland verwittigen, .f
langhebbenden, dat-ter zal^e van Werkzaamheden aan de B°' \oii\&
schen Gouwsluis, de Groote Weg der iste Klasse n°. 5, op jjaai[
magtiging, de dagen van den 24sten, 25sten, 26sten en 27sten 'p,|iaanstaande, tusschen de dorpen Alphen -en Zwammerdam, v 0
genees en andere Rijtuigen, Paarden enz. (maar niet voor Voe
ot
zal afgesloten'zijn ,en de route dien tijd zal gaan langs de
Aarlanderveensche zijde van den Rhijn.
_^__

***

r

1»?^

GEREGTELIJKE AANKONDIGINGEN.
m
*x * Door den Hoogen Raad der Nederlanden zijn op ca {
1
Maart 184.7 aan Johannes Kapti/n, wonende te Rotterdam;
s
liij
van
verklaring,
Brieven
Meerderjariggoedgekeurd bij KoninS
van 12 Maart 18.47, n u. 89, dewelke hem geven al de reg' f ,n
de wet aan Meerderjarigen toegekend, behoudens de bepa''
art. 478 van het- Burgerlijk Wetboek.
-tretb0*'1'
Deze bekendmaking geschiedt krachtens art. 48* van dat

\ec^

"

Tweede Directie van Fortificatien.
OPENBARE AANBESTEDING TE GRONINGEN.

nadere goedkeuring, zal, door den
Kolonel, Directeur der Tweede Directie van Fortificatien, of, bij deszelfs afwezendheid door den eerst aanwezenden Ingenieur te Groningen
op Woensdag den zevenden April 1847, des voormiddags ten elf ure,
in het openbaar worden Aanbesteed:
Het doen van eenige Herstellingen en Vernieuwingen aan de Fortificatie-Metsel- en Timmerwerken , mitsgaders aan de Militaire Gehouwen , het Schoonmaken van Grachten, enz,, van de Vesting Groningen
en de Linie op de hoogte van Helpman , benevens het Gewoon
Onderhoud van die Voorwerpen van het Plantsoen , en van den Weg
ten Zuiden van het Sterrebosch , van en met i°. Mei 1847 tüt en met
3o April 18.48, met Bijlevering van alle daartoe benoodigde Bouwstoffen.
Deze Aanbesteding zal plaats hebben in het Logement het Wapen
der Zeven Provinciën, bij van der Laan, te Groningen , alwaar het
Bestek veertien dagen vóór den dag der Aanbesteding ter lezing zal
liggen; terwijl nader onderrigt kan verkregen worden bij den eerst
aanwezenden Ingenieur voornoemd.
Derde Directie van Fortificatien.

Ingevolge magtiging

Wind-Scheprad-Watermolen

en onder

,

OPENBARE AANBESTEDING.

Ingevolge magtiging van het Ministerie van Oorlog en onder nadere
goedkeuring van hetzelve, zal , door den Kolonel Directeur der Derde
Fortificatie Directie, of bij deszelfs afwezendheid door den Majoor
eerst aanwezenden Ingenieur te Bergen op Zoom, in het openbaar
worden Aanbesteed :
i°. Het Gewoon Eenjarig Onderhoud der Fortificatie-Metsel- en
Timmerwerken te liergen op Zoom en Steenbergen, over 1847/48; en
2 0. Het Gewoon Eenjarig Onderhoud der Fortificatie-Aardewerken
en Beplantingen in eerstgenoemde plaats, over hetzelfde tijdvak.
Deze Bestedingen zullen gehouden worden op Dingsdag den 3osten
dezer, des voormiddags ten elf ure , in het Logement de Prins
van Luik te Bergen op Zoom, alwaar de Bestekken acht dagen te
voren ter lezing zullen liggen; kunnende nadere inlichtingen worden
bekomen bij den eerst aanwezenden Ingenieur ter plaatse.
Derde Directie van Fortificatien.

-

Kraijenhoff,

j

Procureur voor deivHoogen Ha 0
V Bij Acte, op den i^den Maart 1847 voor den Notaris _^f
Franke, in tegenwoordigheid van getuigen, te Amsterdam geP m:ix'
geregistreerd en behoorlijk ingeschreven, is door de Heeren J& wi^'
1'
Sweers en Pieter Gerard Luitjes, Patent-Olie-Fabrikanten en
beiden wonende aldaar, de tusschen hen bestaan hebbende en -^,
sterdam gevestigde Vennootschap, onder de Firma van Sweersf' jjqiii'
met en op dien dag finaal Ontbonden en Gedissolveerd, tervvij'" ,^
datie der nog loojDende zaken alleen en brj uitsluiting is °P"
aan den beer Pieter Gerard Luitjes.

""^.in

. Qttfi

OPROEPING VAN SCHULDEISCHERS.

n

De Onbekende en Bekende Schuldeischers der onder het jgc^
van Boedelbeschrijving aanvaarde Nalatenschappen van wiyell iM'"'
ten Wollhuis, in leven School-onderwijzer te Rekken, en
ofe,r'
Mentinkberg , -in der tijd Echtelieden, woonachtig geweeste rA\
,]JF
leden te Rekken, Gemeente Eibergen, worden bij tlez
Beneficiaire Erfgenamen Opgeroepen, om op Zaturdag den ° „^
18.47, des voormiddags ten 10 ure, in persoon of bij behoorlfjl rgfiüi
rnagtigden te verschijnen in het Logement de Kroon te ,- ng &
Provincie Gelderland ten einde de Rekening en Verantwoor $$
,(i ,t "l
het Beheer over de Nalatenschappen te hooren afleggen,
hunne Schuldvorderingen te ontvangen, voor zooverre het p
voormelde Nalatenschappen toereikende zal zijn.

,

£

-^

"

BEURSPRIJS VAN SCHULDBRIEVEN.
Amsterdam, 20 Blaart 1847.

—

o'l'

71 \; 4 R . O-.,'

Nederland.
Werk. Schuld 2Ï pet. 58j|; 3 pet.
Amortisatie-Synd. 3| pet. 8 7 J|; Aand. Handelm. L<\ pet. i7«! W
Leening 18-44 4 P et- 9 1; Aand. Arnh. spoorweg 4§ P et'
dito —; Haarlemmermeer —.
. g^- 1 .
Rusland.
Bij Hope en Comp. 5 pet. io4|; Dito A°- , pCt.
5 pet. io3|; Inschr. op 'tGrootb. 6 pet. —-; Dito Certificaten r^f'
Negot. iB3i en i833 5 pet. 97'; Negot. iB4'o 4 pet. 88Ï j Dlt
OPENBARE AANBESTEDING.
88.
et, r'-j
Ingevolge magtiging van het Ministerie van Oorlog en onder nadere 4 pet.
5
Spanje.
Bij Ardoin i835 5 pet.
; Dito onbepaald Igi; U
goedkeuring van hetzelve zal, door den Kolonel, Directeur der Derde Dito
Nieuwe
3
3Gï;
Coupons
is|;
-._
pet.
Binnenlandsche 3 pet'
Fortificatie-Directie, of bij deszelfs afwezendheid door den Kapitein
ferred
Passive
1
;
;
Uitgest. Schuld —.
eerst aanwezenden Ingenieur te Geertruidenberg, in het openbaar wornla"
1
Portugal. —Te Londen 3 pet. 3 ; Dito
pet. 36'; Binne
den Aanbesteed :
7
4
«et- ,-[o
Het Gewoon Eenjarig Onderhoud der Fortificatie-Metsel- en Ti ni- 5 pet. 32.
Oostenrijk.
" u 0 il
Bank
5
Dito
—;
Metalliek
pet.
pet.
—;
4
mer-werken in genoemde Vesting over 1847/184 8.
500 bij Rothschild —■; Dh°
Deze Besteding zal gehouden worden op Dingsdag den i3den April Dito 2§ pet. —; Aandeelen
39
aanstaande, des, voormiddags ten elf ure , ten Huize van W. G. Knaap i8Napels.
Certificaten 5 pet. —.
te Raamsdonk,
te
voren
alwaar het Restek acht dagen
ter lezing
Polen.
Aandeelen
’—; dito i835 ’—.
zal liggen; kunnende nadere inlichtingen worden bekomen bij den
Griekenland.
Te Londen 5 pet. —.
eerst aanwezenden Ingenieur (er plaatse.
Brazilië. —Te Londen 1824 5 pet. By§; dito 1843 5 Pet'
Grenada.
a 100 p. st. 1 pet. —.
PLAATSELIJKE BESTUREN.
Peru.
Te Londen 6 pet. 2o|.
.
*„* Burgemeesteren en Assessoren der gemeenten Noord-Waddinxveen
Te Londen 5 pet. 20L
Mexico.
'iZuid-Waddinxveen en Broek c. a. zullen in het Gemeentehuis van
Noord-Waddinxveen, op Vrijdag den 2den April 1847, des voormiddags
KONINKLIJKE NEDERDUITSCHE SCHODWBOB...0'
ten elf ure, onder nadere approbatie, Verkoopen, de voorhanden zijnde
Haardasch welke sedert den isten Julij 1846 is opgehaald, alsmede die
Op Dingsdag 23 Maart. Op algemeen vereerend verlangen 'j^s** ,
welke tot 1 Juhj 1849 zal komen te vallen;
vocaal en instrumentaal concert, met de heeren Mattaü en je l.
De Voorwaarden van dezen Verkoop liggen van heden af ter inzare ter Programma: i. Fantaisie op een motief uit de opera LuC (juil]*%j
niermoor, voor mattauphone en harp, Trio uit de oper*
Jf*o t
Secretarie van Noord-Waddinxveen.
he
de
n
Teil,
voor
mattauphone
uit
te
voerendoor
en
harp;
en Wethouderen der Stad Hoorn
te
* * Burgemeester
enDulertre;
Concöne,
—2.
van
3.»'
Après
la
duo
0r
teinpête,
Maken bij deze bekend, dat de gewone Voorjaars- of Palmmarkt
Mw.
>
piano
Sablairolles
en
van
eU
met
r
Scheps,
accompagnement
>x
invallende op Palm-Zondag en eindigende den dag voor Paschen in dit mage h
Beethoven, voor de-violoncel, van Servais, uit t<* fii^Uit
jaar geen plaats zal hebben.
1» y^ en ,y
heer
den
Montigny; —4. Aria van Trento, te zingen door te
ve
Hoorn, 9 Maart 1847.
,erg (jra^
uit
5.
de
Souvenirs
voor
Irlandais,
harp,
van
Laborne,
Burgemeester en Wethouderen der Stad Hoorn,
den heer Dutertre;
Torquato Tasso (fragment), van J- * a ;t Vf efi
Van Paisst Rutgers.
weert,
voor
te
7. G ttdLap^°?oo
dragen door den heer Peters;
Ter ordonnantie van dezelven
ma
A>'pg
voor
Wals
van
voor
Strauss,
mattauphone
en harp;
G. H. Bast.
-"
harp, uit te voeren door de heeren Mattau en 'Dutertretsehaanbesteding.
p
in éen bedrijf, naar het «"°8"
DICHTER,
tooneelspel
Op Vrijdag den 26sten Maart 18.47, des voormiddags ten elf ure, f MANTELDROOM, blijspel in één bedrijf, naar het Fra"' ert i
nC
zal in de Herberg de Vergulde Roskam te Wateringen, i n het openbaar '
voorstelling: 1. De Arme Dichter; 2. <der
Regeling
worden Aanbesteed :
1
.
De Afbraak van, èn de Weder-Opbouw vau den Zwaren Achtkanten ' Manteldroom.
Aanvang ten half zeven ure
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TE 'SGRAVENHAGE, TER ALGEMEENE LANDS-DRUKKERIJ.

