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Mededeeling van ingekomen s tukkeu. 

238te VEMADEtUIG. 

t'KlltiADKRING VAN MAANDA6 50 .111X1 1902. 

((IKOPKNI) TKN 8 ' / 2 UUR DRS AYONHS.) 

Beëediging van den lieer mr. J. Sickenga. — Ingekomen : 
1". berichten van leden: 2°. Regceringsbescheideu; 8°. 
boekwerken; 4 . afdruk van een adres — Mededeeling 
van de benoeming van Commissiën van Rapporteurs. — 
Benoeming van een Commissie van Voorbereiding voor 
de Militaire Straf- en Tuchtwetten. — Verlof verleend 
aan den heer van Velzen om een vraag aan de Regeering 
te richten ten aanzien van de invrijheidsstelling der 
Nederlandscke krijgsge/angeneu uit den Ziiid-Afrikaan-
schen oorlog. 

Voorzi t ter : de heer SHiininiclpeiiiiiiM-k van do r Oijo. 

Tegenwonrdig, niet den Voorzi t ter , 38 leden, te weten de 
hee ren : 

Ven ing Meinesz, Alberda van Ekcnstein , Sassen , van den 
Biesen, Rutgers van Rozenburg , R e e k e n , Uovy , Fennema, 
van Alphen , van Boneval Fa ure , van der Does de Wil lebois , 
N i j s ingh , Grleichman, van L ie r , de J o n g , Laan , van Zinnicq 
Bergmann , Geertsema, van Basten Batenburg , van Asch van 
VVijck , .Merkelbach . Regoui, van Bogen, 't Hooft, Coenen, 
ltaliusen , Kis t , Brcebaar t , van Heek . van Weideren l ï engers , 
(iodin de Beaufort, van Velzen , Prinzen , Bosch van Drakestein, 
Bul tman, Sickenga en Miehiels van Kessenich , 

en de heeren Ministers van Just i t ie en van Wate r s t aa t , 
Handel en Nijverheid. 

De notulen van het verhandelde in de vorige vergader ing 
worden gelezen en goedgekeurd. 

De V o o r z i t t e r : In de vergadering van 10 Jun i jl. is mede
deeling gedaan van het Koninklijk besluit Tan 18 Juni te voren, 
waarbij de Voorzitter gemachtigd wordt de bij ar t . 1)1 , .juncto 
art . 87 der Grondwet gevorderde eeden (beloften en Ter klaring) 
af' te nemen van het nieuw benoemde lid, den heer mr. J . 
Sickenga. Die heer is thans in het gebouw der Kamer aanwezig. 

De heer mr. J . Sil 'koilgu, door den griflier binnengeleid, 
legt in handen van den Voorzitter de bij «Ie Grondwet voorge
schreven eeden af. 

De V o o r z i l f c r : Ik wensen den heer Sickenga geluk met 
zijn benoeming en verzoek hem zit t ing te nemen. 

De heer Sickenga zal behooren tot de vijfdi'. aftiteling. 

De V o o r z i t t e r deelt mede : 

A. dat zijn ingekomen: 

l". berichten van leden die verhinderd zijn de vergadering 
bij te wonen: van den heer 1'u'nacker Hordijk, wegens vertrek 
naar het buitenland, ook morgen; van den heer W e l t , wegens 
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voortdurende liehte ongesteldheid; en van den heer Cremers, 
wegens ongesteldheid. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 

2 . Iiegoenngsbescheiden, ingezonden bij missives: 

van het Departement van Binneiilaiidsche Zaken , gedrukte 
notulen der Provinciale Sta ten; 

van het Departement van Financiën: 
Verslag over deu toestand der visscherijen op de Schelde en 

Zeeuwschc Stroomen; 
Verslag nopens de inuutwerkzaamheden over 1901 ; 
Verslag aangaande den toestand der bij de wetten van 20 

Augustus 1859 (Staatsblad n°. 95) en 14 November 187» 
(Staatiblad n11. 197) bedoelde fondsen, stichtingen en kapitalen 
over 1901; 

van het Departement van Wate r s t aa t , Handelen Nijverheid, 
Verzameling van verslagen , betrekking hebbende op de van
wege het Rijk gesubsidieerde proefvelden, het landbouwonder
wijs, de Rijkslandbotiwproefstations, het veeartsenykundig 
onderwijs in de paarden* en veefokkerij als tak van Bteatnr.org  
1901/1902 (eerste stuk). 

De missives, waarbij deze beseheiden worden ingezon
d e n , worden voor kennisgeving aangenomen- De bescheiden 
zullen in de boekery worden geplaatst ; 

3°. boekwerken: 
nummer 4 van den 12den jaa rgang van „Elsevieis geïllustreerd 

maandschrift", waarin een opstel: Isaiiek Dignus Fransen van 
de P u t t e , door mr H. Zillissen" (van den schrijver); 

De tegenwoordige stand «Ier wettelijke ongevallenverzekering, 
door jh r . mr. W. F . Rochussen (overgedrukt uit „Themis", 
1902 n". 3 , van den schrijver); 

Verslag der Ned. Indische Spoorwegmaatschappij over 1901 ; 
Tijdschrift voor Indische taa l - , land- en volkenkunde, deel 

X L V , aft. 2 ; 
Dagh-Kcgister gebonden in het Gasteel Batavia, vaut pas

serende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-Indie. 
Anno 1074; 

L'Autonomie. Organe bi-mensuel du comité puur l 'autonomie 
de la Macedoine et de 1'Albanie 15 Juin 1902; 

Geschiedenis der wet op de Ouderlijke Macht en de Voogdij, 
door mrs. A. D. W . de Vries en F. J . G. van T r i c h t ; 

Verslag der Javasche Bank over 1901—1902. 
De werken zullen in de boekern' der Kamer geplaatst 

worden ; 

4". afdruk van een adres der Vereeniging van Nederlandsche 
werkgevers aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal , in 
cake liet aanhangig .gewijzigd ontwerp van wet tot uitvoering 
van art. 75 der Ongevallenwet 1901". 

Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen ; 

B. dat door de afdeelingen zijn benoemd tot rapporteurs : 
over de wetsontwerpen ingebracht in de vergadering van 

den 4den Jun i j l . onder de nummers 197 en 198 en in de ver
gadering van den ltiden Jun i onder de nummers 177 , 174, 
170, 140, 194 en 195 . 

de heeren van den Biesen , Sassen , (iodin de Beaufor t , 
van der Does de Willebois en van Zinnicq Bergmann ; 

over de wetsontwerpen ingebracht in de vergadering van den 
lfiden Jun i onder de nummers 209 , 199, 200 , 2 0 3 , 2 0 8 , 144 , 
2 1 0 . 1 7 1 , 180 en 207 , 

de heeren van Asch van Wgck , Merkelbach , Reekers . 
Laan en Breebaart. 
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23ste VERGADERING. - 80 JUNI 1902. 

Heuoeming van een Commissie van Voorbereiding voor de Militaire Straf- en Tuchtwetten. 

De Voorzitter: Ik wenscli thans gevolg te geven aan mjjn 
voornemen , iu de vorige bijeenkomst aangekondigd , om voor 
de behandeling van de militaire straf- en tuchtwetten een Com
missie van Voorbereiding te benoemen, welk voorstel geschiedt 
na overleg met de Centrale sectie. 

Overeenkomstig het voorstel van den Voorzitter wordt zonder 
beraadslaging tot de benoeming etner Commissie van Voorbe
reiding besloten. 

De Voorzitter: Dan heb ik de eer tot leden dier Commissie 
te benoemen de beeren van Alphen, Kist, van Zinnu-q Rerg-
manu, van Boneval Faure en 't Hooft. 

De Voorzitter: Het woord is aan den heer van Velzen, 
die het gevraagd heeft. 

De heer van Velzen: Mijnheer de Voorzitter! Ik wensch 
aan de Kamer verlof te vragen tot de Regeeriug de vraag te 
mogen richten , welke stappen door haar b'\\ de Kngelsehe Re-
geering zijn gedaan, at verder door haar zullen worden genomen 
om, nu de vijandelijkheden in Zuid-Afrika cjjn gestaakt, de 
spoedige invrijheidstelling der Nederlandsche krijgsgevangenen 
uit den Zuid-Afrikaanschen oorlog te bevorderen. 

De Voorzitter: Ik stel voor den heer van Velzen het ge
vraagde verlof te verleenen en het tijdstip van de behandeling 
der interpellatie te bepalen op morgen , na afloop van de be
handeling der interpellatie van den heer Sassen. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt verdaagd tot deu volgenden dag. 


