Bijzonderheden uit het leven van Jhr. Mr. Carolus Everhardus Josephus Franciscus
van NISPEN TOT PANNERDEN, Heer van Pannerden

Geboren 3 mei 1807 te Zevenaar en aldaar overleden 1 maart 1884.
Katholiek Eerste-Kamerlid uit de Liemers in het midden van de negentiende
eeuw, dat zich steeds keerde tegen liberale voorstellen. Zijn vader was lokaal
bestuurder tijdens de Franse tijd en onder koning Willem I. Hijzelf werd op zijn
achtentwintigste advocaat en zes jaar later burgemeester van Zevenaar. Hij bleef
dat, tot zijn dood, ruim negenentwintig jaar. Voerde in de eenentwintig jaar dat hij
senator was veelvuldig het woord.
conservatief
in de periode 1849-1870: lid Eerste Kamer

Loopbaan






advocaat te Zevenaar, vanaf 1835
lid Provinciale Staten van Gelderland voor de eigenerfden, van juni 1835 tot 1849
burgemeester van Zevenaar, van 3 oktober 1841 tot 1 december 1870
lid Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Gelderland, van 16 februari 1849
tot 20 augustus 1850
lid Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Gelderland, van 7 oktober 1850
tot 1 december 1870

Nevenfuncties overzicht




hoofdgeërfde polderdistrict Herwen en Pannerden
buitengewoon commissaris Maatschappij van Brandverzekering voor het Koninkrijk der
Nederlanden te 's-Hertogenbosch
ambtenaar Openbaar Ministerie te Zevenaar, omstreeks 1862 tot 1870

Gedelegeerde commissies


lid Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 18 september 1854 tot
december 1870

1
www.stanmaas.nl | ©2007 Stan Maas | webmaster@stanmaas.nl

Bijzonderheden uit het leven van Jhr. Mr. Carolus Everhardus Josephus Franciscus
van NISPEN TOT PANNERDEN, Heer van Pannerden

Opleiding(en)




academische studie en universiteit
rechten buitenlandse universiteit (doctoraal)
Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie) Hogeschool te Utrecht, van
15 juni 1822 tot 1828

Activiteiten als parlementariër








Sprak in de Eerste Kamer vrij regelmatig en over uiteenlopende zaken (financiën,
koloniën, binnenlandse zaken, waterstaat etc.)
Stemde in 1849 als enige vóór de ontwerp-Wet op het Kroondomein
In 1850 stemden hij en Hoffmann als enigen tegen de ontwerp-Provinciewet
Stemde in 1850 tegen de ontwerp-Kieswet
Stemde in 1869 tegen het voorstel tot afschaffing van het dagbladzegel
Stemde in 1870 tegen het voorstel tot afschaffing van de doodstraf
Behoorde in 1870 tot de meerderheid die bewerkstelligde dat de begroting van
Nederlands-Indië werd verworpen, wat leidde tot het aftreden van minister De Waal

Niet-aanvaarde politieke functies



lid Provinciale Staten van Gelderland, 1850 (vanwege verkiezing tot Eerste-Kamerlid)
minister van R.K. Eredienst, juni 1856 (geweigerd)
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