Stb. 290—291

694

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsj,lad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
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BIJLAGE v~ de Wet van 25 juli 1959 (Stb. 291).

keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Ravello, 25 juli 1959.
JULIANA.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
0. M. 3. VELDKAMP

Heden, de achtentwintigste januari negentienhon~~~~ negen
envijftig, Compareerden voor mij, Willem Groen, notaris ter
standplaats ‘s-Gravenhage in tegenwoordig~~j~ van de na te
noemen getuigen:

De Minister van Financiën
J. ZIJLSTRA
Uitgegeven de eenentwintigste augustus

1959.

De Minister van Justitie,

A. C. W. BEERMAN

T. de heer Meester Jan van der Hoeven, Particulier Secre
taris van Hare Majesteit de Koningin, wonende te Soestdijk, ten
deze volgens zijn verklaring handelend als lasthebber van Hare
Koninklijke Hoogheid Wilhelmina Helena Panlina Maria Prin
ses der Nederlanden Prinses van Oranje-Nassau Hertogin van
Mecklenburg enzovoort, enzovoort residerende te Apeldoorn,
Paleis het Loo;

Zie voor de behandeling in de Staten~Generaal:
Bul. Hand. 11 58/59, 5431;
Bijl. Hand. II 1959, 5431; Hand. II 1959, bladz. 3003—3025•

II. de Heer Meester Henrjcus Adrianus Maria van den
Dries, Secretaris_Gelieraal van het Ministerie van Financiën,
Wonende te ‘s-Gravenhage, ten deze volgens zijn verklaring
Bijl. Hand. 1 1959, 5431; Hand. 1 1959, bladz. 3107—3123.
handelend voor~ en uit naam van de Staat der Nederlanden
hiertoe gemachtigd bij brief van de Minister van Financiën ad
interim van tweeentwintig januari negentjenhofl~~~~ negenen
vijftig afdeling Kabinet en Personeel Bureau Kabinet nommer
98, welke brief aan deze minute is gehecht.
Blijkende van de lastgeving op de comparant sub I uit een
WE T van 25 juli 1959, houdende enige voor akte van volmacht, de derde juni negentienhonde5~ achtenvijftig
zieningen aangaande een scheiiking aan de Staat.
verleden voor notaris Meester Filippus Kleyn te Apeldoorn,
Wir JULIANA, BIJ DE GRATIE GoDs, KONINGIN DER NEDER van welke akte een afschrift aan deze minute is gehecht.
De comparant sub T, handelend als voormeld verklaarde, dat
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU ENZ., ENZ., ENZ.
zijn Hoge Lastgeefster heeft verklaard:
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te
dat het Haar verlangen is, dat Haar na te melden bezit één
Weten:
geheel bljve en het genot daarvan voorbehouden bljve aan
diegene van Hare afstammelingen, die Drager is van de Kroon,
Mi~o Wij in ovérweging genomen hebben, dat het wenselijk
dat het gewenst is, dat de Drager van de Kroon boven het
is enige wettelijke voorzieningen te treffen aangaande een door grondwettelijk
jaarlijks inkomen en de inkomsten van de van
Nare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina der Neder Haar Grootvader afkomstige domeinen, genoemd in artikel 22
landen gedane schenking aan de Staat;
der Grondwet, en van hetgeen daaraan is toegevoegd, de be- ~
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen schikking hebbe over de inkomsten uit bedoeld bezit,
dat dit kan worden bereikt door dit bezit onder te brengen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,
in het Kroondomein
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De comparant sub 1, handelend als voormeld, verklaarde bij
Artikel 1. De schenking door Hare Koninklijke Hoogheid deze te schenken uit naam van zijn Hoge Lastgeefster aan de
Prinses Wilhelmina der Nederlanden en de aa~ivaarding daar Staat der Nederlanden, voor welke de comparant sub II ver
van naméns de Staat, gedaan bij de in afdruk bij deze wet klaarde bij deze als schenking aan te nemen:
gevoegde ~kte d.d. 28 januari 1959 onder de daarin gestelde
a. de Onroerende goederen, kadastraal bekend als:
Voorwaarden en bepalingen, worden bekrachtigd.
Gemeente Epe en Oene, Sectie N, nommer 913, Sectie V,
Artikel 2. Het geschonkene maakt deel uit van het Kroon- nommers 1, 3, 4, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20 en 22, totaal groot
domein met inachtneming van de in de akte van schenking eenduizend zeshonderd vijfentwintig hectaren negen aren vijf
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gestelde voorwaarden en bepalingen.

enzeventig centiaren;

Artikel 3. Deze wet treedt in werking met ingang van de
dag na die van haar plaatsing in het Staatsbiad.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsbiad zal worden
geplaatst en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw
keurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Ravello, 25 juli 1959.
De Minister van Financiën
J. ZIJLSTRA.

JULIANA.

Uitgegeven de eenentwintigste augustus

1959.

De Minister van Justitie,

A. C. W. BEERMAN.
Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:
Bijl. Hand. II 1959, 5512; Hand. II 1959, bladz. 233;
Bijl. Hand. 1 1959, 5512; Hand. 1 1959, bladz. 93.

Gemeente Vaassen, Sectie T, nommers 1, 2, 3, 5, 7 tot en met
10, 14, 15, 17 tot en met 21, 35 tot en met 42, 48, 51, 52, 53,
55, 56, 58, 59, 61, 64, 71 tot en met 76, 79, Sectie E, nommer
878, totaal groot eenduizend zevenhonderd zesenzeventig hec
taren zesenvijftig aren vijf centiaren;
Gemeente Vaassen, Sectie 1, nommers 68 en 70, tezamen
groot vijftig aren dertig centiaren (met uitzondering van de
onverdeelde helft in oud E nomnier 261 en met uitzondering
van oud nonimer E 229 en de onverdeelde helft in oud nommçr 1
E 232, al hetgeen eigendom is van de Gemeente Epe);
j
Gemeente Nunspeet Sectie F, nomnier 2193, 3626, 3631,
3999, te zamen groot driehonderd vierenveertig hectaren acht~
envijftig aren vijfenvijftig centiaren;
Gemeente Nunspeet, Sectie F, nomnier 3998, groot v,
twintig centiaren (belast met recht van opstal tot dertig junI
negentienhon~~~~ drieentachtig ten behoevé van de Staat,~
Financiën, Dom einen 1);
Gemeente Hoog Soeren, Sectie T, nommers 6, 10, 14, ~
18, 20, 24, 25, 51, 53, 57, 65, 204, 70, 99, 100, 109, 133, 1~
164, 110, 126, 161, 73, 7, 199, 190, 141, Sectie Y, nornil
23, 27, 28, 36, 37, 63, 45, 46, 47, totaal groot honderd vijL

vijftig hectaren negenentachtig aren vijfenvijftig centiaren;
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Gemeente Hoog Soeren, Sectie T, nommer 60 voor het ge
heel groot vijfentachtig aren twintig centiaren en wel dat ge
deelte ter grootte van ongeveer drieenzeventig aren twintig cen
tiaren dat in de openbare registers niet staat ten name van de
vennootschap onder firma ,,Bouwbedrijf Firma A. Hillenaar” te
‘s-Gravenhage (die haar perceelsgedeelte verkreeg door de over
schrijving ten Hypotheekkantore te Arnhem op negenentwintig
mei negentienhonderd achtenvijftig in deel 2882 nommer 27
van een afschrift van een akte van verkoop en koop achtentwintig mei bevorens verleden voor genoemde notaris Meester
Kleyn);
Gemeente Hoog Soeren, Sectie T, nommer 205, groot een are
negen ceritiaren (belast met recht van opstal tot eenendertig
december negentienhonderd vierentachtig ten behoeve van de
Gemeente Apeldoorn);
Gemeente Apeldoorn, Sectie A, nommers 61, 64, 65, 66, 72
tot en met 78, 80 tot en met 83, 86, 87, 114, 127, 129, 141,
154, 162, 185, 186, 189, 192, 193, 198, 199, 200, 203 tot en
met 207, 306, 308, 309, 310, 314, 315, 332, 333, 335 tot en
met 338, 350, 435, 439, 440, 441, 445, 450, 460, 463, 494
tot en met 497, 511, 532, 533, 534, 537, 540 tot en met 546,
550 tot en met 565, 568 tot en met 572, 575, 576, 577, 583
tot en met 586, 588, 591, 592, 1419 tot en met 1422, 1428,
1445 tot en met 1450, 1473, 1476 tot en met 1484, 1715, 1716
1717, 1719, 1850, 1932, 1934, 1935, 2006, 2007, 2194, 2195,

2199 tot en met 2204, 2212, 2213, 2215, 2216, 2217, 2220
tot en met 2228, 2333, 2334, 2343, 2344, 2347 tot en met
2355, 2370 tot en met 2382, 2392, 2393, 2394, 2400 tot en met
2408, 2413 tot en met 2423, 2425, 2428, 2429, 2431 tot en met

2440, 2442, 2444, 2543, 2546, 2561
2573, 2577, 2578, 2579, 2589, 2590,
2610 tot en met 2614, 2616, 2756
2784, 2785, 2787, 2982, 3062, 3064,
3080, 3083, 3084, 3085, 3088, 3089,

Sib. 291

695

tot en met 2564,
2591, 26Q6, 2607,
tot en met 2759,
3065, 3066, 3074,
3092, 3093, 3100,

2571,
2608,
2783,

3079,
3101,

3159 tot en met 3162, 3165, 3172 tot en met 3183, 3206, 32Ö7,
3245, 3246, 3250, 3254, 3256 tot en met 3263, 3268 tot en met
3273, 3285; 3286, 3289, 3290, 3293, 3294, 3297, 3299, 3302,

3391, 3408, 3434, 3458, 3480, 3482, 3485, 3562, 3563. tot en
met 3569, 3787, 3808 tot en met 3824, 3826 tot en met 3888,
3890, 3891, 3892, 3894 tot en met 3897, 3913, 3955, 3975,
3990, 4001, 4002, 4017, 4018, 4061, 4073, 4077, 4085, 4094,
4f00, 4101 4102, 4114, 4167, 4276, 4389, 4517, 4519, 4549,
4551, 4621, 4632,4743, 4745, Sectie B, nommers 900 tot en

met 906, 908, 909, 911, 914, 916 tot en met 920, 922 tot en
met 934, 1008, 1011, Sectie D, nommers 6174 tot en met 6177,
6180 tot en met 6185, 6206 tot en met 6209, totaal groot
tweeduizend achthonderd zesentwintig hectaren achtenzestig
aren, zesentachtig centiaren,
met alle daarop staande opstallen, zijnde:
op het perceel Gemeente Epe en Oene, Sectie V, nommer 6,
een boerderij, Boshuisweg 2 te Gortel, een boswachterswoning,
Jachtkamer, garage, paardenstal en schuur, Boshuisweg 4 te
Gortel, een boerderij, Gortelseweg 82 te Gortel, ee~n boerderij,
Oranjeweg 118 te Gortel, een boerderij met bakhuis, Oranjeweg
120 te Gortel, een boerderij met bakhuis, Lankertsweg 3 te
Gortel, een woning met veeschuur, Lankertsweg 5 te Gortel,
een woning met veeschuur, Lankertsweg 6 te Gortel, een wo
ning met veeschuur, Lankertsweg 8 te Gortel, een woning met
veeschuur, Vierhouterweg 1 te Gortel, een boerderij met hak
huis, Vierhouterweg 3 te Gortel, een woning met schuur, Vier
houterweg 5 te Gortel, een woning met veeschuur, Vierhouter
~weg 7 te Gortel en een brandtoren te Gortel,
op het perceel Gemeente Epe en Oene, Sectie V, nommer 12,
drie boerderijen, Gortelseweg 70, 71 en 73 te Gortel, een
woning met veeschuur, Gortelseweg 72 te Gortel, een woning,
Oranjeweg 115 te Gortel, een winkel en bakkerij, Oranjeweg
117, te Gortel, een boerderij, Oranjeweg 119 te Gortel, een
woning met veeschuur, Lankertsweg 2 te Gortel, drie boerde
rijen, waarvan één met veeschuur, Hanendorperweg 112, 114
en 116 te Gortel,
op het perceel Gemeente Epe en Oene, Sectie V, nommer 16,
een tinimerschuur en een blokhut, beide te Gortel,

op het perceel Gemeente Epe en Oene, Sectie V, nommer 17,
een woning met veeschuur en een boerderij met bakhuis, Ha
nendorperweg 111, 113 te Gortel,
op het perceel Gemeente Epe en Oene, Sectie V, nommer 22,
een jachtopzienerswoning, schuur en bakhuis, HertenkamPSe
weg 37 te Emst,
op de percelen Gemeente Vaassen, Sectie 1,
nommer 14, een woning met veeschuur, Niersenseweg 14 te
Niersen,
nommer 19, een brandtoren te Niersen,
nommer 21, een houtvesterswofling met schuur, Elspeterweg
61 te Niersen,
nommer 79, een boerderij met veeschuur. en een boerderij
met hooiberg, Niersenseweg 15 en 17 te Niersen, een jacht
opzienerswoning met twee schuren, Elburgerweg 14 te Niersen,
nommer 51, een boerderij met bakhuis, Elburgerweg 12 te
Niersen,
nommer 52, een boerderij, Hattemseweg 13 te Niersen,
nommer 53, een boswachterswoning met schuur, Elburgerweg
10 te Niersen, een boerderij, kippenschuur, bakhuis, drie schu
ren, twee hooibergen en open veldschuur, Elspeterweg 74, 76
te Niersen,
nommer 71, drie boerderijen waarvan één met veeschuur,
Niersenseweg 16, 18 en 20 te Niersen,
nommer 72, twee boerderijen, Elburgerweg 15 en Niersense
weg 19 te Niersen,
nommer 73, een boerderij, Niersenseweg 21 te Niersen,
nommer 74, een woning, Enkhoutweg 2 te Niersen,
nommer 75,’drie boerderijen, Enkhoutweg 4 en Niersenseweg
22 en 24 te Niersen,
nbmmer 68, een woning met bakhuis, Elspeterweg 80 te
Niersen,

op het perceel Gemeente Hoog Soeren, Sectie Y, nommer 36,
een jachtopzienerswoning, schuur en bergplaats, Aardhuis 2 te
Apeldoorn,
op de percelen Gemeente Hoog Soeren, Sectie T,
nommer 7, een woning, nummer 142 te Hoog Soeren,
nommer 10, een woning, nummer 119 te Hoog Soeren,
nommèr 20, een woning met schuur, nummer 99 te Hoog
Soeren,
nommer 25, een wôning, nummer 91 te floog Soeren,
nommer 51, een woning, nummer 34 te Hoog Soeren,
nommer 57, een woning met schuur, nummer 50 te Hoog
Soeren,
nommer 60, dependance Hotel Oranjeoord, nummer 55 te
Hoog Soeren,
nommer 204, een tractorgarage, nummer 51 te Hoog Soeren,
nommer 126, een woning, nummer 60 te Hoog Soeren,
nommer 133, een woning met schuur, nummer 54 te Hoog
Soeren,
nommer 141, een woning, nummer 78 te Hoog Soeren,
nommer 161, een hotel, garage, kippenhok, pompgebouw,
nummer 134 te Hoog Soeren, een houtvesterswoning, nummer
140 te Hoog Soeren,
nommer 164, een woning, paardenstal, wagènloods, num
mer 61 te Hoog Soeren, een jachtopzienerswOfling met schuur,
nummer 63 te Hoog Soeren,
nommer 190, een woning met schuur, nummer 48 te Hoog
Soeren,
nommer 199, een open veldschuur te Hoog Soeren,
op het perceel Gemeente Apeldoorn, Sectie D, nommer 61 80,
een dubbele jachtopzienerswoning met twee schuren, Wies
selseweg 128 en 130 te Het Loo, een boerderij, schuur en drie
kippenhokken, Greutelse.weg 42 te Het Loo,
op de percelen Gemeente Apeldoorn, Sectie A,
nommer 3159, een open veldschuur te Uddel,
nommer 3161, een boswachterswoning, bergplaats, schuur,
kippenhokken te Uddel, ‘t Hof 33, een paardenstal en twee
landbouwschuren te Uddel,
nommer 3172, een jachtopzienerswoning met bakhuis, Heeg
derweg 56 te Uddel,
nommer 3272, een schuur (de Hoge Duivel),
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nommer 3250, een boerderij, schuur en bakhuis te Uddel,
Hof 27,
nommers 3269 en 3272, een dubbele jachtopzienerswoning
met twee schuren te Uddel, Hoge Duivel 1 en 2,
nommer 3830, een brandtoren te Uddel,
nommer 3894, een jachtopzienerswoning met bakhuis, Aard
huisweg 104 te Uddel,
nommer 4745, een woning met schuur te Uddel, ‘t Hof 41,
nommer 4276, een boerderij met vee- en varkensschuur;
Garderenseweg 49 en 51 te Uddel, een boerderij, achterhuis,
veeschuur, bakhuis, hooiberg en open veldschuur, Garderense
weg 59 te Uddel,
nommer 4743, een woning, bakhuis, twee kippenschuren,
Aardhuis 102 te Uddel,
‘t

r

L

r

b. de rechten welke zijn Hoge Lastgeefster heeft ter zake
van de opstallen, voor Haar rekening gebouwd op de hierna
te melden kadastrale percelen (al welke percelen eigendom
zijn van de Staat, Finançiën, Kroondomein), zijnde deze op
stallen de volgende:
op perceel Gemeente Apeldoorn, Sectie A nummer 3454,
een woning, twee veeschuren en bakhuis, Meervelderweg 118
te Uddel,
op perceel Gemeente Apeldoorn, Sectie A, nummer 3456, de
zweminrichting Uddelermeer te Uddelermeer-Uddel,
op perceel Gemeente Hoog Soeren, Sectie T nummer 58,
een boswachterswoning met schuur, genummerd 36 te Hoog
Soeren, de schuur Hullemansgoed, genummerd 40 te Hoog
Soeren, de dubbele woning met dubbele schuur, genummerd
124 en 126 te Hoog Soeren en een brandtoren te Hoog Soeren,
op perceel Gemeente HoogSoeren, Sectie T nummer 75, een
böswachterswoning met schuur en garage, genummerd 13 te
Hoog Soeren,
op perceel Gemeente Ermelo, Sectie C nummer 674, een
theehuis, twee schuren, serre en kiosk, genummerd 5 te Udde
lermeer-Uddel.
De comparanten verklaarden, dat deze schenking is geschied
onder de volgende voorwaarden en bepalingen:
-

L~

A. De Hoge Schenkster behoudt zich voor het levenslang
recht van vruchtgebruik van het geschonkene, met de admini
stratie en met vrijstelling van de verplichting tot zekerheidstelling.
De Hoge Schenkster behoudt zich voor het volledig jachtgenot van het geschonkene, voor zover zulks volgéns de wette
lijke bepalingen op het stuk van de jacht mogelijk is.
B. Het geschonkene zal als één geheel worden toegevoegd
aan- en overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke rege
lingen deel uitmaken van het Kroondomein,
met bepaling echter, dat
na het einde van het sub A be
doelde vruchtgebruik
met betrekking tot het geschonkene:
1. steeds zal gelden dat dit, zulks met inachtneming van de
eisen van redelijk beheer, als één landgoed in stand zal worden
gehouden;
2. steeds de Drager van de Kroon gerechtigd zal zijn tot
het volledig genot van de jacht met inachtneming van de wette
lijke bepalingen op het stük van de wijze van uitoefening van
het genot van de jacht, wordende het genot van de jacht hierbij
onherroepelijk aan de opvolgende Dragers van de Kroon afge
staan;
3. steeds de Drager van de Kroon al de inkomsten zal ge
nieten waartegenover Hij alle daarop drukkende lasten en
kosten van beheer zal dragen;
4. steeds ten aanzien van het beheer, de rechten van de
Drager van de Kroon op even deugdelijke wijze zullen blijven
—

—,
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gewaarborgd als thans geschiedt door de artikelen 9, 11, 12
ep 13 van de wet van een mei achttienhonderd drieenzestig
(Staatsbiad 43), bij gebreke waarvan het beheer op de Drager
van de Kroon zelf zal overgaan.
C. Bij het intreden van de toestand dat de Kroon niet meer
door één van de afstammelingen van de Hoge Schenkster
wordt gedragen, is de Staat der Nederlanden verplicht de
waarde alsdan van het geschonkene vermeerderd met de wette
lijke interessen daarvan sedert het intreden van die toestand,
in contanten ter vrije beschikking te stellen van diegene van de
afstammelingen van de Hoge Schenkster, die het laatste Drager
van de Kroon is geweest of
indien deze toestand intreedt
bij Zijn overlijden
van diegene die door Hem bij notariële
akte is aangewezen of bij gebreke van deze
steeds herroe
pelijke
aanwijzing, van Diens erfgenamen. De uit te keren
waarde der van het geschonkene deel uitmakende, hierboven
sub b bedoelde rechten ter zake van de daar genoemde opstal
len op percelen van het Kroondomein, wordt gesteld op de
waarde alsdan van die percelen met de opstallen voor zover
deze opstallen alsdan nog aanwezig zijn, verminderd met de
waarde, welke deze percelen alsdan zonder die opstallen zou
den hebben. De uitkering moet binnen twee jaar na het intre
den van bedoelde toestand geschieden. De Staat der Neder
landen heeft het recht aan de verplichting tot uitkering van
bedoelde waarde geheel of gedeeltelijk te voldoen door middel
van overdracht van het geheel of van een gedeelte van het
geschonkene.
—

—

—

.—

D. Van het geschonkene zal een afzonderlijke rekening bij
het Kroondomein worden gehouden, op welke. rekening bij ver
vreemding of onteigening van het geschonkene of een gedeelte
daarvan, het daarvoor verkregene zal wôrcjen bijgeschreven en
bij wederbelegging het daarvoor betaalde zal worden afge
schreven; het saldo van deze rekening en het bij wederbeleg
ging verkregene komen voor de uitvoering van het bepaalde
onder B en C in de plaats van het vervreemde of onteigende
gedeelte van het geschonkene.
E. Deze schenking vervalt indien de aanneming daarvan
niet binnen twee jaar na heden bij de Wet is bekrachtigd.
F. Alle kosten van deze akte en van haar tenuitvoerlegging
zomede alle rechten en belastingen, welke mochten worden ge
heven ter zake van de sub C bedoelde uitkering of overdracht
aan de laatste Drager van de Kroon, zullen komen ten laste
van de Staat der Nederlanden.
G. Partijen kiezen ter zake van deze akte en haar tenuit
voerlegging woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze
minute.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan Akte in minute.

Gepasseerd te ‘s-Gravenhage ten dage in het hoofd dezer
gemeld in tegenwoordigheid van de Heren Ingenieur Egbert
Reinders, Opperhoutvester van Rare Koninklijke Hoogheid
Prinses Wilhelmina, wonende te Apeldoorn en Jonkheer Petrus
Adrianus van Buttingha Wichers, candidaat-notarjs wonende
te ‘s-Gravenhage, als getuigen.
Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de ge
noemde getuigen en ik, notaris, deze akte ondertekend.
(Getekend): Van der Hoeven, H. A. M. van den Dries,
E. Reinders, P. Wichers, W. Groen.
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