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lste VERGADERING. — 16 SEPTEMBER 1913.
Mededeeling van ingekomen stukken.

De Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering mede, dat zijn
ingekomen:

l9te VERGADERING.
YERGADERING VAN DINSDAG 16 SEPTEMBER 1913.

1°. een Koninklijk besluit van 3 September 1913 n°. 2,
houdende benoeming van den heer J . E. N. baron Sehimmelpenninck van der Üye van Hoevelaken tot Voorzitter
van de Eerste Kamer, gedurende de zitting, die zal aanvangen op den derden Dinsdag van September 1913.
Dit besluit wordt voor kennisgeving aangenomen;
2°.

de volgende brief:
„Coblenz, 9 September 1913.

(BlJEENBOEFINGSUUB 3.30 NAMIDDAG.)

Ingekomen: 1°., 5°. en 7°. Koninklijke besluiten; 2°. een
brief van den heer Barge, waarbij bij ontslag neemt
als lid der Kamer; 3°. een bericht van een lid; 4°. en
6°. de geloofsbrieven van de nieuwgekozen leden: verslagen uitgebracht en beëediging. Toespraak van den
Voorzitter. — Besloten tot het beantwoorden van de
Troonrede met een adres van antwoord. — Trekking
van de afdeeling.

Voorzitter: de heer Schimmelpennincb van der Oyc.
Tegenwoordig, met den Voorzitter, 47 leden, te weten de
heeren: Ferf, van Basten Batenburg, Haf f mans, d'Aumale
van Hardenbroek, van der Feltz, de Gijselaar, van Voorst
tot Voorst, Woltjer, Smits, Bloembergen, de Vos van Steenwijk, van der Kun, Bavinck, Laan, de Boer, Pelinck, Dojes,
Verheijen, van Löben Sels, van der Does de Willebois,
Tjarda van Starkenborgh, van Lanschot, Bosch van Drakestein, Hovy, Cremer, van Lamsweerde, van der Maesen de
Sombreff, Kraus, van Waterschoot van der Gracht, Vermeulen, van den Biesen, Regout, 't Hooft, Franssen, van
Houten, Fokker, Zijlma, Michiels van Kessenich, Staal,
Kuyper, van Wassenaer van Rosande, Reekers, van Nierop,
van den Berg, Drucker en van Kol.

Aan den Voorzitter van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal.
Excellentie,
Daar mijn privaat-belangen mij noodzaken van tijd tot tijd
eenigen tijd in het buitenland te verkeeren, en dit wel meer
dan met een regelmatige waarneming van het lidmaatschap
der Eerste Kamer vereenigbaar is, acht ik mij verplicht als
lid van die Kamer mijn ontslag te nemen, welk ontslag ik
Uwer Excellentie hierbij aanbied.
Gaarne maak ik van deze gelegenheid gebruik zoowel Uwer
Excellentie als aan mijn geachte medeleden en den heeren
griffier en substituut-griffier mijn oprechten dank te betuigen voor de vriendelijke en aangename behandeling gedurende mijn lidmaatschap van allen ondervonden en veroorloof mij, mij in" aller welwillende herinnering aan te
bevelen.
HENET BABOE."

Van dit schrijven is bereids mededeeling gedaan aan den
Minister van Binnenlandsche Zaken;
3*. een bericht van het nieuw benoemde lid, den heer
Bergsma, dat hij wegens ongesteldheid heden niet tegenwoordig kan zijn.
Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen;
4°. de geloofsbrieven met bijbehoorende stukken van de
heeren, tot leden der Eerste Kamer gekozen door:
I . de Provinciale Staten van Noordbrabant, Gelderland,
Noordholland en Zeeland;
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Verslag uitgebracht over geloofsbrieven.

(van der Feltz.)
I I . de Provinciale Staten van Zuidholland, Friesland,
Overijssel, Groningen en Limburg:
zijn gesteld in handen van twee Cominissiën van onderzoek:
a. de geloofsbrieven der heeren, bedoeld onder I, in handen eener Commissie, bestaande uit de heeren van der Feltz,
van Voorst tot Voorst en d'Aumale van Hardenbroek;
6. de geloofsbrieven der heeren, bedoeld onder I I , in
handen eener Commissie, bestaande uit de heeren: van der
Kun, Kraus en de Vos van Steenwijk.
Aangezien de heeren reeds in de gelegenheid zijn geweest
de stukken na te gaan, behoeft de Vergadering niet te worflen geschorst, en kan namens de Commissiën dadelijk verslag worden uitgebracht.
De heer van der Feltz brengt het volgende verslag uit:
Uw Commissie, in wier handen zijn gesteld _ de geloofsbrieven der heeren, ingevolge de periodieke aftreding, bedoeld
bij art. 91 der Grondwet, door de Provinciale Staten van
Noordbrabant, Gelderland, Noordholland en Zeeland verkozen tot leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
heeft de eer het volgende verslag uit te brengen:
De Staten van Noordbrabant hebben verkozen de heeren
mr. J . W. van den Biesen en mr. L. H. W. Regout.
De heer van den Biesen heeft overgelegd:
1*. een uittreksel uit de notulen der Statenvergadering
van 8 Juli 1913, waaruit blijkt, dat hij met 54 van de 56
uitgebrachte stemmen, waarvan 1 in blanco, is gekozen;
2°. een uittreksel uit het geboorteregister van den Burgerlijken Stand der gemeente Amsterdam, waaruit blijkt,
dat aldaar op den 5den Augustus 1839 is geboren Jacob
Willem van den Biesen;
3°. twee door hem zelf, onder dagteekening van 16 Juli
1913, afgegeven verklaringen:
een, inhoudende, dat hij geen andere openbare betrekkingen bekleedt dan die van advocaat en procureur bij de
arrondissements-rechtbank te Breda, en lid van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal;
en een, inhoudende, dat hij de betrekking bekleed heeft
van lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
De heer Regout heeft overgelegd:
1°. een uittreksel uit de notulen derzelfde Statenvergadering, waaruit blijkt, dat hij met 42 van de 56 uitgebrachte
stemmen, waarvan 1 in blanco, is gekozen;
2°. een uittreksel, voor zooveel zijn persoon betreft, uit
de den 28sten April 1913 vastgestelde lijst der hoogstaangeslagenen in de provincie Zuidholland, waarop onder n°. 611
voorkomt mr. Louis Hubert Willem Regout, geboren den
27sten October 1861, te Maastricht;
3°. een door hem zelf, onder dagteekening van 29 Augus.
tus 1913, afgegeven verklaring, dat hij thans geen openbare
betrekkingen bekleedt.
De Staten van Gelderland hebben verkozen de heeren mr.
F. J . M. A. Reekers en mr. P . C. 't Hooft.
De heer Reekers heeft overgelegd:
1°. een uittreksel uit de notulen der Statenvergadering
van 8 Juli 1913, waaruit blijkt, dat hij met 34 van de 56
geldige stemmen is gekozen;
2°. een uittreksel uit het register van geboorten der gemeente Amsterdam, waaruit blijkt, dat aldaar op den 6den
Juni 1812 is geboren Frederic Joseph Maria Anton Reekers;

3°. twee door hem zelf, onder dagteekening van 8 September 1913 afgegeven verklaringen, inhoudende:
de eene, dat hij geene andere openbare betrekking bekleedt
dan die van voorzitter der Staatscommissie voor net zalmvraagstuk ;
de tweede, dat hij van af September 1896 tot September
1913 lid was van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
De heer ' t Hooft heeft overgelegd:
1°. een uittreksel uit de notulen van dezelfde Statenvergadering, waaruit blijkt, dat hij met 34 van de 56 geldige
stemmen is gekozen;
2°. een uittreksel, voor zooveel zijn persoon betreft, uit
de den 8sten Juni 1913 van kracht geworden lijst der hoogstaangeslagenen in de provincie Gelderland, waarop onder
n°. 163 voorkomt mr. Pieter Cornelis 't Hooft, geboren den
19den October 1849, te Veen;
3°. een door hem zelf, onder dagteekening van 14 Juli
1913, afgegeven verklaring, dat hij de volgende openbare
betrekkingen bekleedt:
president van het gerechtshof te Arnhem;
burgerlijk lid van den Defensieraad;
lid-voorzitter van de Staatscommissie, ingesteld bij
Koninklijk besluit van 12 December 1910 n°. 56 (leger*
commissie).
De Staten van Noordholland hebben verkozen de heeren
mr. F . S. van Nierop, H. P . Staal en D. J . van Houten.
De heer van Nierop heeft overgelegd:
1°. een uittreksel uit de notulen der Statenvergadering
van 8 Juli 1913, waaruit blijkt, dat hij met 37 van de 74
uitgebrachte stemmen, waarvan 4 in blanco, is gekozen;
2°. een uittreksel, voor zooveel zijn persoon betreft, uit
de den 16den April 1913 vastgestelde lijst der hoogstaangeslagenen in de provincie Noordholland, waarop onder n°. 467
voorkomt mr. Frederik Salomon van Nierop, geboren den
6 Maart 1844, te Amsterdam;
3°. een door hem zelf, onder dagteekening van 19 Juli
1913, afgegeven verklaring, dat hij de volgende openbare
betrekkingen bekleedt:
voorzitter van den Raad van toezicht op de Rrjkspoatspaarbank;
lid van de Centrale commissie voor de statistiek, en
hoofdingeland van de Buikslotermeer.
De heer Staal heeft overgelegd:
_ 1*. een uittreksel uit de notulen derzelfde Statenvergadering, waaruit blijkt, dat hij met 37 van de 74 uitgebrachte
stemmen, waarvan 4 in blanco, is gekozen;
2°. een uittreksel uit het register van geboorte-akten der
gemeente Zwolle, waaruit blijkt, dat aldaar op den 17den
Juni 1845 is geboren Hendrik Peter Staal;
3°. twee door hem zelf, onder dagteekening van 10 Juli
1913 afgegeven verklaringen, inhoudende:
de eene, dat hij de openbare betrekking bekleedt van lid
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal;
de tweede, dat hij de volgende openbare betrekkingen bekleed heeft:
generaal-majoor bij het Nederlandsche leger, van 1 Mei
1903 tot 20 Februari 1907;

Vel 2.

Eerste Kamer.
late VERGADERING. — 16 SEPTEMBER 1913.
Verslag uitgebracht over geloofsbrieven.

(van der Feltz.)

(van der Feltz e. a.)

Minister van Oorlog, van 17 Augustus 1905 tot 8 April
1907;
lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 1907
tot 1913.

hierboven genoemde gekozen heeren tot leden der Kamer toe
te kten, zoodra de bij art. 91 iuncto art. 87 der Grondwet
bedoelde eeden (beloften en verklaring) door hen zullen zijn
afgelegd.

De heer van Houten heeft overgelegd:
1". een uittreksel uit de notulen derzelfde Statenvergadering, waaruit blijkt, dat hij bij derde stemming is gekozen
met 39 van de 74 uitgebrachte stemmen, waarvan 15 in
blanco;
2°. een uittreksel, voor zooveel zijn persoon betreft, uit de
den 16den April 1913 vastgestelde lijst van hoogstaangeslagenen in de provincie Noordholland, waarop ouder n°. 271
voorkomt Douwinus Johinues van Houten, geboren 27
Januari 1861, te Assen;
3°. een door hem zelf, onder dagteekening van 11 Juli
1913, afgegeven verklaring, dat hij de volgende openbi re
betrekkingen bekleedt:
lid van den raad der gemeente Weesp;
lid van het bestuur van den gemeeuseiiupspolder;
lid van het bestuur van den Bloemeudnlerpolder;
waarsman van het hoogheemraadschap Zeeburg en Diemer*
dijk;
commissaris van het zandpad Amsterdam—Weesp;
lid van den voogdijraad I I Amsterdam.
De Staten van Zeeland hebben verkozen den heer mr. A. J .
F . Fokker.
De heer Fokker heeft overgelegd:
1*. een uittreksel uit de notulen der Statenvergadering
van 8 Juli 1913, waaruit blijkt, dat hij met 22 van de 40
uitgebrachte geldige stemmen is gekozen;
2°. een uittreksel, voor zooveel zijn persoon betreft, uit
de 26 April 1913 vastgestelde lijst der hoogstaangeslagenen
in de provincie Zeeland, waarop onder n°. 40 voorkomt
mr. Abraham Jacobus Frederik Fokker van Craijestein—
Rengerskerke, geboren 5 Augustus 1857, te Zierikzee;
3°. een door hem zelf, onder dngteekening van 20 Juli
1913, afgegeven verklaring, dat hij de volgende openbare betrekkingen bekleedt:
voorzitter van het bestuur der visscherijen op de Schelde
en de Zeeuwsche stroomen;
voorzitter van het bestuur van het waterschap Schouwen;
wethouder der gemeente Zierikzee;
rechter-plaatsvervanger in de arrondissements-rechtbank
aldaar;
buitengewoon lid van den Centralen Gezondheidsraad.
Naar aanleiding van het vorenstaande merkt uw Commissie
op, dat onder de hooge en gewichtige openbare betrekkingen,
bedoeld in art. 90 der Grondwet en aangewezen in hot eenig
artikel der wet van 12 Augustus 1890 (Staatsblad n°. 148)
voorkomen die van
lid van eene der Kamers der Staten-Generaal,
hoofd van een Departement van Algemeen Bestuur en
generaal-majoor bij het Nederlandsche leger;
en voorts, dat uit de overgelegde verklaringen blijkt, dat
geen der gekozenen een betrekkin.!» bekleedt onvcreenigbaar
met het lidmaatschap der Staten-Generaal.
Op grond van het medegedeelde stelt uw Commissie voor de
Handelingen der Staten-Generaal. — 1913—1914. — I .

De Kamer vereenigt zich met de voorgestelde conclusie.
De heer van der Kun brengt het volgende verslag uit:
Uw Commissie, in wier handen zijn gesteld de geloofsbrieven der hoeren, ingevolge de periodieke aftreding, bedoeld bij art. 91 der Grondwet, door de Provinciale Staten
van Zuidhollaud, Friesland, Overijssel, Groningen en Limbui'gi verkozen tot leden van do Eerste Kamer der StatenGeneraal, heeft de eer het volgende verslag uit te brengen:
de Staten van Zuidholland hebben verkozen de heeren J .
1). baron van Wassenaar Tan Rosande, mr. L. W . C. van
d
g en dr. A. Kuyper.
Ds heer van Wasscnaer van Rosande heeft overgelegd:
1°. een uittreksel uit de notulen der Statenvergadering
van 8 Juli 1913, waaruit blijkt, dat hij met 44 van de 75
geldigo stemmen is gekozen;
2". een uittreksel, voor zooveel zijn persoon betreft, uit
de ~S April 1'Jiö vastgestelde lijst der hoogstaangeslagenen
in de provincie Zuidholland, waarop onder n°. 871 voorkonyt Jan Dirk baron van Wassenaer van Rosande, geb. 7
Juli 18-31 te liennekom;
3°. een door hem zelf, onder dagteekening van 11 September 1913 afgegeven verklaring, dat hij de volgende openbare betrekkingen bekleedt: lid van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal; curator van de Technische Hoogeschool.
De heer van den Berg heeft overgelegd:
1°. een uittreksel uit de notulen derzelfde Statenvergadering, waaruit blijkt, dat hij met 44 van de 75 geldige
stemmen is gekozen;
2°. een uittreksel uit het regis•,.•• der geboorten van de
gemeente Haarlem, waaruit blijkt, flat alda r op 19 October
1845 is geboren Lodewijk Willem Christiaan van den Berg;
3°. twee door hem zelf afgegeven verklaringen:
een, dd. 10 Juli 1913, dat hij de volgende openbare betrekkingen bekleedt: lid van de Eerste Kamer der StatenGeneraal; burgemeester der gemeente Delft; curator der
Technische Hoogeschool,
en een, dd. 16 Juli 1913, dat hij vóór zijn benoeminjr tot
burgemeester der gemeente Delft geen hooge of gewichtige
openbare betrekkingen heeft bekleed als bedoeld in art. 09
der Kieswet.
Te dezen opzichte wordt door Uwe Commissie opgemerkt,
dat blijkens do laatstgehouden tien jaarlij ksche volkstelling
de gemeente Delft bestaat uit 34 191 zielen.
De heer Kuyper heeft overgelegd:
1°. een uittreksel uit de notulen derzelfde Statenvergadering, waaruit blijkt, dat hij is gekozen met 43 van de
74 uitgebrachte stemmen, waarvan 1 in blanco;
2°. een uittreksel, voor zooveel zijn persoon betreft, uit
de 2S April 191o vastgestelde lijst der hoogstaangeslagenen
in de provincie Zuidholland, waarop onder n°. 425 voorkomt
dr. Abraham Kuyper, geb. 29 Oct. 1S37 te Maassluis;
3°. een door hem zelf, onder dagteekening van 12 Septeniber 1913, afgegeven verklaring, dat hij geen openbare
betrekkingen bekleedt.
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Verslag uitgebracht over geloofsbrieven. — Mededeeling van een ingekomen stuk.

(van der Kun.)

(van der Kun c. a.)

De Staten van Friesland hebben verkozen de heeren H. H .
van Kol en E . J. Bergsma.

gemeente Leens, waaruit blijkt dat te Zuurdijk binnen die
gemeente is geboren Geucbien Zijlma, den 23sten September
1842;

De heer van Kol heeft overgelegd:
1°. een uittreksel uit de notulen der Statenvergadering
van 8 Juli 1913, waaruit blijkt, dat hij met 27 van de 49
uitgebrachte stemmen, waarvan 1 in blanco, is gekozen;
2°. een uittreksel uit de registers van den burgerlijken
stand der gemeente Eindhoven, waaruit blijkt, dat aldaar
op 23 Mei 1852 is geboren Hendrikus Hubertus van Kol;
3°. twee door hem zelf afgegeven verklaringen:
een, dd. 29 Juli 1913, dat hij van September 1897 tot
September 1909 de openbare betrekking van lid der Tweede
Kamer van de Staten-Generaal vervulde, en een, dd. 2
Augustus 1913, dat hij geen openbare betrekkingen bekleedt.
De heer Bergsma heeft overgelegd:
1°. een uittreksel uit de notulen derzelfde Statenvergadering, waaruit blijkt, dat hij met 27 van de 49 uitgebrachte stemmen, waarvan 1 in blanco, is gekozen;
2°. een uittreksel uit het register van geborenen der gemeente Ooststellingwerf, waaruit blijkt, dat te Makkinga,
binnen die gemeente, is geboren Edo Johannes Bergsma 6
Juni 1862;
3°. twee door hem zelf, onder dagteekening van 28 Juli
1913, afgegeven verklaringen:
een inhoudende, dat hij de volgende openbare betrekkingen
bekleedt:
burgemeester der gemeente Enschedé;
voorzitter van het college van zetters in de gemeente
Enschedé;
buitengewoon lid van den centralen gezondheidsraad te
Utrecht;
en een, dat de door hem bekleede hooge en gewichtige
betrekking, bedoeld in art. 99 der Kieswet is:
burgemeester der gemeente Enschedé.
Te dezen aanzien merkt uwe Commissie op, dat blijkens
de laatstgehouden tien jaarlij ksche volkstelling, de gemeente
Enschedé bestaat uit 34 201 zielen.
De Staten \an Overijssel hebben verkozen Jen heer dr. H.
Franssen, door wien zijn overgelegd:
1°. een uittreksel uit de notulen der Statenvergadering
van 8 Juli 1913, waaruit blijkt, dat hij met 23 van de 45
geldige stemmen is gekozen;
2°. een uittreksel, voor zooveel zijn persoon betreft, uit
de den 22sten April 1913 vastgestelde lijst van hoogstaangeslagenen in de provincie Overijssel, waarop onder
n°. 67 voorkomt dr. Herman Franssen. geboren te Amsterdam
den 28sten November 1860;
3°. een door hem zelf, onder dagteekening van 4 September 1913, afgegeven verklaring, dat hij buiten het lidmaatschap der Eerste Kamer van de Staten-Generaal geen
andere openbare betrekking bekleedt dan die van het lidmantschap van den raad der gemeente Zwolle.
De Staten van Groningen hebben verkozen den heer G.
Zijlma, door wien zijn overgelegd:
lc. een uittreksel uit de notulen der Statenvergadering
van 8 Juli 1913, waaruit blijkt, dat hij met 36 van de 44
uitgebrachte stemmen, waarvan 1 in blanco, is verkozen;
2°. een uittreksel uit het register van geborenen der

3°.

twee door hem zelf afgegeven verklaringen:

een, dd. 16 Juli 1913, dat hij geen andere openbare betrekking bekleedt dan het lidmaatschap van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal;
en een, dd. 19 J u l i 1913, dat hij van 1891 tot 1909 lid is
geweest van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
De Staten van Limburg hebben verkozen den heer jhr. A.
H. J . H. Michiels van Kessenich, door wien zijn overgelegd:
1°. een uittreksel uit de notulen der Statenvergadering
van 8 Juli 1913, waaruit blijkt, dat hij met 35 van de 36
geldige stemmen is gekozen;
2°. een uittreksel, voor zooveel zijn persoon betreft, uit
de den 23sten April 1913 vastgestelde lijst der hoogstaangeslagenen, waarop onder n°. 137 voorkomt jhr. Alphonse
Hilaire Joseph Hubert Michiels van Kessenich, geboren den
16den October 1843 te Maastricht;
3°. een door hem zelf, onder dagteekening van 1
Augustus 1913, afgegeven verklaring, dat hij de volgende
openbare betrekkingen bekleedt:
het lidmaatschap der Commissie van advies voor de Rijkslandbouwproef stations;
het lidmaatschap der Centrale commissie voor de botercontrólestations;
het lidmaatschap der Commissie voor de paardenfokkerij
in Limburg;
het voorzitterschap van het Limburgsch paardenstamboek.
Naar aanleiding van het vorenstaande merkt uw Commissie
op, dat onder de hooge en gewichtige openbare betrekkingen,
bedoeld in art. 90 der Grondwet en aangewezen in het eenig
artikel der wet van 12 Augustus 1890 (Staatsblad n°. 148)
voorkomen die van:
lid van een der Kamers der Staten-Generaal, en
burgemeester van een gemeente, welke volgens de laatste
openbare volkstelling uit meer dan 20 000 zielen bestaat;
en voorts, dat uit de overgelegde verklaringen blijkt, dat
geen der gekozenen een betrekking bekleedt onvereenigbaar
met het lidmaatschap der Staten-Generaal.
Op grond van het medegedeelde stelt uw Commissie voor
de hierboven genoemde gekozen heeren tot leden der Kamer
toe te laten, zoodra de bij art. 91 juncto art. 87 der Grondwet
bedoelde eeden (beloften en verklaring) door hen zullen zijn
afgelegd.
De Kamer vereenigt zich met de voorgestelde conclusie.
De Voorzitter: Namens de Kamer dank ik de leden der
Corumissiën voor het volbrengen van hun ditmaal zeer uitgebreide taak.
De Voorzitter: Nog is ingekomen:
5°. een Koninklijk besluit van 19 Augustus 1913 n*. 68.
houdende machtiging op den Voorzitter der Kamer tot het
afnemen der in art. 91 juncto art. 87 der Grondwet bedoelde
eeden (beloften en verklaring) aan de nieuw benoemde leden,
de heeren mr. J . W. van den Biesen, mr. L. H W. Regout,
mr. P . C. 't Hooft, mr. F . J . M. A. Reekers, J . D. baron
van Wassenaer van Rosande, mr. L. W . C. van den Berg,
dr. A. Kuyper, D. J . van Houten, mr. F . S. van Nierop,
H . P . Staal, mr. A. J . F . Fokker. H . van Kol. E . J .
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Beëediging van nieuwgekozen leden. —Verslag uitgebracht over een geloofsbrief. — Toespraak van den Voorzitter.

(Voorzitter e. a.)

(van der Feltz c. a.)

Bergsma, dr. H . Fransen, G. Zijlma en jhr. A. H . J . H .
Michiels van Kessenich.

Uw Commissie stelt mitsdien voor, den heer Drucker tot lid
der Kamer toe te laten, zoodra do bij art. 91 juncto art. 87
der Grondwet, bedoelde eeden (beloften en verklaring) door
hem zullen zijn afgelegd.

Dit besluit wordt voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: Al die heeren, behalve de heer Bergsma,
zijn in het gebouw der Kamer aanwezig. Ik verzoek den heer
griffier de tegenwoordig zijnde heeren binnen te leiden.
De heeren van den Biesen, Regout, Reekers, ' t Hooft, van
Wassenaer van Rosande, van den B^rg, Kuyper, van Nierop,
Staal, van Houten, Fokker, van Kol : Franuen. Zijlma en
Michiels van Kessenich worden door den griffier binnengeleid.
Al deze heeren leggen in handen van den Voorzitter de
bij «de Grondwet voorgeschreven eeden af, met uitzondering
van de hee?:en van Nierop en van Kol, die de bij de Grondwet
voorgeschreven beloften en de verklaring doen.
De Voorzitter: Ik wensch de heeren geluk met hun l e nocming en verzoek hun in ons midden plaats te nemen.
De Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering mede, dat nog
is ingekomen:
6°. de geloofsbrief met bijbehoorende stukken van het
nieuwbenoemde lid der Kamer, den heer mr. H . L. Drucker.
Deze stukken zijn bereids gesteld in handen van de eerste
Commissie, benoemd tot het onderzoek der geloofsbrieven.
De heer van der Feltz brengt het volgende verslag uit:
Uw Commissie, in wier handen zijn gesteld de geloofsbrief,
met bijbehoorende stukken, van den heer mr. H. L. Drucker,
tot lid der Eerste Kamer gekozen door de Provinciale Staten
van Noordholland, heeft de eer het volgende verslag uit te
brengen:
De heer Drucker heeft overgelegd:
1°. een uittreksel uit de notulen der Statenvergadering
van 10 Juni 1913, waaruit blijkt, dat hij met 37 van de G8
stemmen, waarvan 1 in blanco, is gekozen tot lid van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal;
2°. een uittreksel, voor zooveel zijn persoon betreft, uit
de.28 April 1913 vastgestelde lijst der hoogstaangeslagenen
in de provincie Zuidholland, waarop onder n°. 173 voorkomt
mr. Hendrik Lodewijk Drucker, geboren te Amsterdam 11
Augustus 1857;
3°. een door hem zelf, onder da^teekeuing van Juli
1913, afgegeven verklaring, dat hij de volgende openbare
betrekkingen bekleedt:
raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te 's Gravenba ge;
voorzitter van den raad van toezicht bij de Rijksvcrzekeringsbank;

buitengewoon lid van den Centrales Gezondheidsraad;
lid van de staatscommissie tot herziening van het burgerlijk
procesrecht;
lid van de commissie van toezicht op de scholen van middelbaar onderwijs te 's Gravenhage.
Uit dit stuk blijkt, dat de lieer Drucker geen openbare betrekking bekleedt, onvereenigbaar met het lidmaatschap dezer
Kamer.

De Kamer vereenigt zich met de voorgestelde conclusie.
De Voorzitter: Ik deel aan de Vergadering mede, dat
is ingekomen:
7°. een Koninklijk besluit van 5 Juli 1913 n°. 49, houdende machtiging op den Voorzitter tot beëediging van het
nieuw benoemde lid, den heer mr. H. L. Drucker.
Dit besluit wordt voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter: De heer Drucker is in het gebouw der
Kamer aanwezig; ik verzoek den heer griffier het nieuw
benoemde lid binnen te leiden.
De heer Druclier, door den griffier binnengeleid, legt in
handen van den Voorzitter de bij de Grondwet voorgeschreven
verklaring en beloften af.
De Voorzitter: Ik wensch den heer Drucker geluk met
zijn benoeming en verzoek hem in ons midden plaats te
nemen.
De Voorzitter: Mijne Heeren! Op voordracht van Zijne
Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, word
ik door het hooge vertrouwen van Hare Majesteit de Koningin
wederom geroepen uw vergaderingen gedurende de heden
geopende zitting te leiden.
Als uitvloeisel van de grondwettelijke periodieke aftreding
onderging de samenstelling van ons college weder eenige
gevoelige mutaties. Wij zagen veteranen heengaan en nieuwe
krachten ons toegevoegd.
Hoe het zij, Mijne Heeren, onze Kamer zal zich, naar ik
vertrouw, haar roeping bewust blijven. Zij zal kalm, rustig,
mot gepaste voortvarendheid, de wetsvoorstellen die haar bereilcen toetsen aan het belang van land en volk, bedenkende
dat wanneer zij zich daarmede kan vereenigen dit zeker bevorderlijk is aan een geregelde en spoedige afdoening van
zaken. En wanneer zij het niet mocht kunnen dnen, dan zal
zij bedenken, dat het voeren van oppositie zonder het bijvoegbel „loyale" bij haar niet denkbaar is. Bij verschil van
meening acht ik dat dit verschil het doeltreffendst tot zijn
recht komt in een kalme atmosfeer, waarin men elkander over
en weer rustig aanhoort, niet naar interne drijf veeren zoekt,
maar <le zaken
zakelijk beoordeelt; waarbij het hoofd
koel blijft, al moge het hart daarom wel warm zijn.
Mijne Heeren, onze Kamer ondergaat voortdurend en
helaas te spoedig verandering. Van de vijftig hoeren die lid
waren toon ik in 1902 de eer had de eerste maal als voorzitter op te treden, zijn er nog slechts 10 in ons midden. Maar
al onderging de samenstelling van de Kamer wijziging, de
wijze waarop zij haar voorzitter hielp, onderging geen vo andoring, en d'it wettigt, Mijne Heeren, het vertrouwen, dat
zij het ook ditmaal zal doen.
De Voorzitter: Ik heb de eer voor te stellen de Troonrede
met een adres te beantwoorden.
Daartoe wordt besloten.
De vergadering gaat over tot het trekken der afdeelingen.
De uitslag daarvan is, dat zullen behooren:
tot de eerste afdeeling, de heeren van den Biesen, van
Basten Batenburg, van den Berg, van Waterschoot van der
Gracht, Crerner, Ferf, Hovy, Bloembergen, Dojes;
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tot de tweede afdeeling, de heeren Regout, de Gijselaar,
Woltjer, van Voorst tot Voorst, van Houten, Laan, de Boer,
Fokker, Bosch van Drakestein, Haf f mans;

tot de vijfde afdeeling, de heeren Reekers, Kuyper, van
Nierop, Drucker, de Vos van Steenwijk, Zijlma, Tjarda van
Starkenborg, van der Feltz, Michiels van Kessenieh.

tot de derde afdeeling, de hoeren Verheijen, van Lanschot,
Smits, 't Hooft, Vermeulen, Bavinck, Staal, Kraus, d'Aumale
van Hardenbroek;

De Voorzitter: Ik verzoek den leden zich thans te begeven
naar de afdeelingen tot het verkiezen van voorzitters en
ondervoorzitters en van de leden van de Commissie van
Redactie voor het Adres van Antwoord.

tot de vierde afdeeling, de heeren van der Does de Willebois, van Lamsweerde, van Löben Sels, van Wassenaer van
Rosande, van der Kun, van Kol, Franssen, Pelinck. van der
Maesen de Sombreff;

De vergadering wordt gesloten.

