Bijzonderheden uit het leven van Jhr. Johannes Antonius Christianus Arnoldus
van NISPEN TOT SEVENAER, Heer van Sevenaer.

Geboren 27 december 1803 te Zevenaar en aldaar overleden 5 mei 1875.
Bestuurder uit de Liemers, die in 1848 buitengewoon lid van de Dubbele Kamer
werd. Daarna gewoon Kamerlid voor de districten Doetinchem en Nijmegen. Kon
lange tijd tot de liberalen gerekend worden, maar onder invloed van de
schoolstrijd kwam hij in conservatiever vaarwater terecht. Was al spoedig
voorstander van een aparte politieke organisatie van de katholieken. Zijn broer
was gelijktijdig met hem Eerste-Kamerlid.
liberaal (katholiek), liberaal, conservatief (katholiek)
in de periode 1849-1875: buitengewoon lid Tweede Kamer, lid Tweede Kamer

loopbaan











grootgrondbezitter
gemeentesecretaris en -ontvanger te Duiven
lid Provinciale Staten van Gelderland voor de eigenerfden, van 1829 tot 1849
districtscommissaris district Doesburg en Zevenaar, van 1842 tot 1850
buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Gelderland, van
21 september 1848 tot 7 oktober 1848
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Doetinchem, van 13 februari
1849 tot 20 augustus 1850
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Nijmegen, van 7 oktober 1850
tot 26 april 1853
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Nijmegen, van 14 juni 1853
tot 1 oktober 1866
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Nijmegen, van 19 november
1866 tot 3 januari 1868
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Nijmegen, van 25 februari
1868 tot 5 mei 1875

Partijpolitieke functies



lid Rooms-katholieke Comité, 1849
Rooms-Katholiek propagandist voor de verkiezingen van 1850 in Noord-Gelderland

Nevenfuncties overzicht
dijkgraaf De Lijmers, vanaf 1846

Gedelegeerde commissies
lid parlementaire enquêtecommissie zoutaccijns (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 november
1852 tot 26 april 1853
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Activiteiten als parlementariër










Voerde als lid van de Dubbele Kamer in 1848 het woord bij de algemene beschouwingen
over de Grondwetsherziening. Stemde vóór alle voorstellen.
Sprak veelvuldig in de Kamer over uiteenlopende onderwerpen
Diende in 1854 met Storm van 's-Gravesande en Van Akerlaken een initiatiefvoorstel in
tot afschaffing van de accijns op gemalen rogge; dit voorstel werd later ingetrokken
Interpelleerde in 1854 minister Van Reenen over de toestand van de IJssel
Diende in 1857 met acht anderen een initiatiefvoorstel in tot afschaffing van de accijns op
geslacht; dit voorstel werd later ingetrokken
Stemde in 1857 tegen de ontwerp-Wet op het lager onderwijs van Van Rappard
Diende in 1858 met acht anderen een initiatiefvoorstel in tot amortisatie van de
staatsschuld; dit voorstel werd later ingetrokken
Behoorde in 1860 tot de conservatieve minderheid die vóór de begroting van Koloniën
van minister Rochussen stemde
Stemde in 1868 tegen de motie-Blussé van Oud-Alblas

Wetenswaardigheden uit de privé-sfeer



Een dochter van hem was kloosterlinge, een zoon priester
Zijn vader was officier, hoofdschout van Doesburg en Zevenaar en lid van Provinciale
Staten van Gelderland

Verkiezingen











Versloeg in 1848 J.Th.H. Nedermeijer ridder Rosenthal na herstemming
Versloeg in 1850 onder anderen J.W. Losecraat Vermeer, W. baron van Lynden
en jhr. C.E.J.F. van Nispen van Pannerden
Versloeg in 1853 W. baron van Lynden, jhr. C.E.J.F. van Nispen van Pannerden
en J. Rau van Gameren
Versloeg in 1854 C.G. van Sandick
Werd in 1858 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen
Versloeg in 1862 W.C.C. Sassen
Versloeg in 1866 W.J. Triebels
Werd in 1866 bij de algemene verkiezingen samen met C.J. Heydenrijck met circa
80 procent van de stemmen gekozen
Werd in 1868 bij de algemene verkiezingen samen met C.J. Heydenrijck met circa
75 procent van de stemmen gekozen
Versloeg in 1871 W.J. Triebels

2
www.stanmaas.nl | ©2007 Stan Maas | webmaster@stanmaas.nl

Bijzonderheden uit het leven van Jhr. Johannes Antonius Christianus Arnoldus
van NISPEN TOT SEVENAER, Heer van Sevenaer.

Niet-aanvaarde politieke functies




minister van R.K. Eredienst, juni 1856 (geweigerd)
lid Raad van State, 21 april 1842 (bedankte dadelijk)

Ridderorden


Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
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