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Inv. nr. 9513: Opgaven van in 1811, 1812 en 1813 van niet uitbetaalde
predikantstraktementen
Begeleidend schrijven van de kerkenraad bij een ingevulde, voorgedrukte tabel
Sloten in Vriesland
Den 21 Febr. 1814
Missive ten geleide, eener tabelle, van den kerkenraad der Hervormde Gemeente der Stad Sloten
in het Departement Vriesland aan den Heer Commissaris voor de Kerkelijke Zaken
Mijn Heer de Commissaris!
De Kerkenraad der Hervormde Gemeente te Sloten, ontvangen hebbende eene Circulaire No. 23
van den Heer Commissaris voor de Binnenlandse Zaken aan de Gecommitteerden der Klassis van
Sneek, benevens eene tabelle, hier nevensgaande, en behoorlijk ingevuld, vind zich verpligt deze
missive, ten geleide van gemelde Tabelle, mijn Heer de Commissaris te doen toekomen, ter
vervulling van die aanmerkingen als welke te wijdlopig zijn, om in de tabelle ingevuld te worden.
De Kerkenraad die als Repraesenterende de belangen der Gemeente, den WelEerw. Heer J.
Dobelman, als predikant beroepen heeft, en met hare toestemming, blijkens de Besoignes der
Gemeente op een tractement van Duizend Guldens s jaars. Komende daartoe zes Honderd Guldens
van ’s Rijks wege, en vier Honderd Guldens uit het Kerkefonds, belovende de Gemeente onder
verband van persoon en goederen al het tekortkomende te sûppleren tot het volle tractement van
Duizend Guldens toe.
Doch de Kerkenraad heeft tot zijn leedwezen moeten ondervinden dat in plaats van den predikant
(die zich altijd ieverig en getrouw in de waarneming van alle de deelen van zijn Dienst betoond
heeft) volgens zijne roeping te voldoen, het achterstallige van Rijks wege eene aanmerkelijke
somme blijkens het ingevoegde in de Tabelle bedraagt, behalven nog vijf Honderd Guldens den
predikant competerende uit het Kerkefonds, van welke aanmerkelijke sommen hij nog geen enkele
penning voorschot genoten heeft, en zelf, de kerk en pastorij de nodige Reparatien niet alleen
missen, maar zelf geen organist bezoldigd kunnende worden, het orgel zelf bij den openbaren
Godsdienst niet is bespeeld geworden.
Dit een en ander is veroorzaakt geworden door den volstrekten onwil van eenigen in de Gemeente,
op wier voorgang anderen gevolgd zijn, welke volstrektelijk onder de sterkste betuigingen hunnen
onwil hebben aan den dag gelegd, om aan hunne verpligting te voldoen, zelf zóó, dat men
vermoeden zou, dat zij zich tegen kragtdadige maatregelen verzetten zullen, ongeagt hunne eige
vrijwillige verbindtenis door handtekening bekragtigd, waar in zij schijnen versterkt te zijn door het
vrugtelose van alle aangewende pogingen, ter aanzuivering van het Kerkefonds zóó bij den Heer
Vrederegter als bij den onderprefekt en prefekt van het Departement onder het Fransch bestuur,
als tot het doen van eene subsidie of voorschot, door den Heer Maire onder het vorig bestuur
aangewend, om welke redenen de Kerkenraad van advijs is omtrent de aanzuivering voor de drie
gemelde jaaren, dat de geschikte wijse zou zijn het achterstallige bij wijse van omslag of kwotisatie
te vinden overeenkomstig de bepaling der Gemeente zelve, volgens hare stembesoignes, doch met
ernstig verzoek om de kragtdadigste maatregelen aantewenden, van de onmogelijkheid ter
aanzuivering der achterstallige gelden.
Hiermede vermenen wij aan de aanschrijving voldaan te hebben en rekenen het ons eene Eer ons,
met den meesten Eerbied te mogen noemen.
Mijn Heer de Commissaris!
Uewe zeer gehoorzame Dienaren,
De Kerkenraad voorn.

