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(BlJEENHOEPINGSüüE 8J DES AVONDS.) 

Mededeeling omtrent de aanbieding van bet Adres van 
Antwoord op de Troonrede. — Ingekomen: 1°. be-
riebten van leden; 2°. een missive van den directeur 
van het Kabinet der Koningin; 3°. een missive van 
den voorzitter van de Tweede Kamer; 4°. regeerings-
bescheiden; 5°. verzoekschriften; 6°. boekwerken; 7°. 
geschriften; 8°. bericht van het overlijden van den 
heer van Deventer; 9°. wetsontwerpen. — Regeling 
van werkzaamheden. — Verlof verleend tot het houden 
eener interpellatie. 

"Voorzitter: de heer van Voorst tot Voorst. 

Tegenwoordig met den voorzitter, 35 leden, te weten de 
heeren Zijlma, van den Biesen, de Vos van Steenwijk, van 
Waterschoot van der Gracht, van Kol, Bavinck, van Wasse-
naer van Catwijck, Michiels van Kessenich, Woltjer, Ver-
herjen, Bergsma, de Boer, Lucasse, Laan, Reekers, d'Aumale 
van Hardenbroek, van den Berg, van der Hoeven, Gilissen, 
van Lamsweerde, van Swaay. Bosch van Oud-Amelisweerd, 
Franssen, van Basten Batenburg, Cremer, van Holthe tot 
Echten, van Lanschoï, Fokker, Kraus, Drucker, van Nierop, 
Staal, van den Feltz en van der Maesen de Sombreff. 

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

De Voorzitter: Ik deel aan de vergadering mede: 

A. dat de commissie tot aanbieding van het adres van 
antwoord op de Troonrede op de gebruikelijke wijze ten 
paleize is ontvangen en van Hare Majesteit de Koningin een 
wederantwoord heeft gekregen, dat reeds gedrukt aan de 
leden is rondgedeeld; 

B. dat zijn ingekomen: 
1°. berichten van leden, die verhinderd zijn de vergade-

ring bij te wonen: van de heeren Hafi'mans, Polak en ' t Hcoft, 
deze week, wegens ambtsbezigheden; van den heer Tjarda van 
Starkenborgh, deze bijeenkomst, wegens ambtsbezigheden; 
van de heeren van Houten en van der Lande, deze week; van 
den heer Ferf, heden en volgende dagen, wegens ziekte; 
van de heeren de Gijselaar en Dojes hedenavond; van de 
heeren van der Does de Willebois en van Weideren Rengers, 
wegens ongesteldheid. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 

2°. een missive van den Directeur van het Kabinet der 
Koningin, houdende mededeeling van de bekrachtiging door 
Hare Majesteit van het ontwerp van wet tot verhooging van | 
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het negende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienst-
jaar 1914, door de Eerste Kamer aangenomen in haar ver-
gadering van 23 September j .1 . 

Deze missive wordt voor kennisgeving aangenomen; 

3°. een missive van den Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, ten geleide van de besluiten van het 
Vredescongres, in Juni jl. te Varberg in Zweden gehouden, 
welke besluiten door den Minister van Buitenlaudsche 
Zaken aan genoemden heer Voorzitter waren toegezonden, 
ter kennisneming, op verzoek van de onderteekenaren van het 
stuk, door de Staten-Generaal. 

Deze missive wordt voor kennisgeving aangenomen j 
de besluiten zullen worden geplaatst in het archief der 
Kamer; 

4°. de volgende regeeringsmissives: 
een, van het Departement van Justitie, ten geleide van 

het jaarverslag over 1914 van het Centraal College voor de 
Reclasseering; 

drie, van het Departement van Financiën, ten geleide van: 
het jaarverslag betreffende de visscherijen op de Zeeuw-

sche Stroomen over 1914; 
de tweede druk van den catalogus der bibliotheek van het 

Departement; 
een verbeteiblad betrekkelijk het kort geschiedkundig over-

zicht van bet Paleis het Loo met bijbehoorend park door den 
rijksbouwmeester 0. JE. Peters; 

een, van het Departement van Oorlog, in zake de toezen-
ding van het jaarverslag van het Staatsbedrijf der Artillerie-
inrichtingen over het.jaar 1914; 

een, van het Departement van Landbouw, Niiyerheid en 
Handel, ten geleide van afleveringen en aanvullingsbladen 
van het Bulletin International des Douanes; 

drie, van het Departement van Koloniën ten geleide van: 
overeenkomsten met inlandsche zelfbestuurders in Neder-

landsch-Indië of daarmede gelijk te stellen stukken; 
de 9de aflevering van de ,Mededeelingen van het bureau 

voor de bestuurszaken der buitenbezittingen, bewerkt door 
het Encyclopaedisch Bureau"; 

het rapport van mr. W. A. J . M. van Waterschoot van 
dor Gracht over de oprporing van delfstoffen in Nederlandsch. 
Indië. 

Deze missives worden aangenomen voor kennisgeving; 
de bijlagen zullen worden geplaatst in het archief of 
in de boekerij der Kamer; 

5°. de volgende verzoekschriften: 
een, van G. J . J . van Parreren, secretaris der afdeeling 

Amsterdam van de Vereeniging van gepensionneerde mindere 
geëmployeerden en werklieden der Marinewerven „Helpt 
Elkander", betreffende eene regeling van de pensioenen der 
werklieden in 's Rijks dienst; 

twee, betrekkelijk het ontwerp van wet tot nadere wijziging 
van de overgangsbepalingen der Auteurswet 1912: 

een, van G. D. Gratania c. s.. te zanien vormende de com-
missie voor de overgangsbepalingen der Auteurswet 1912, 
ingesteld door het Verbond van Nederlandsche Kunstenaars-
Vereenigingen; 

een, van K. Groesbeek c. s., allen uitgevers, boekhande-
lcren, drukkers en boekbinders in Nederland gevestigd; 

een, van W. A. H . Kerkhoff c. s., te zamen vormende het 
Comité van Actie uit dej samenwerkende vereenigingen van 



10 

< Ie VERGADERING. — 26 OCTOBER 1916. 

Regeling van werkzaamheden. — Verlof verleend tot het houden eener interpellatie. 

Post-, Telegraaf- en Telephoonporsoneel, betreffende lotsver-
betenng van dat personeel. 

Deze adressen zullen worden gesteld in handen van de 
Commissie voor de Verzoekschriften; 

6°. de volgende boekwerken: 

Verslag van de Kamer van koophandel voor de gemeenten 
Eindhoven, Woensel, Gestel en Stratum, 1914; 

J . Brander: „Nederlands Welvaren", (v. d. S.); 

Sophie Egoroff: La loi de la nature (v. d. S.); 
P . B. Middendorp: Handel in gestorven en ziek vee in een 

deel van het noorden van ons land; 
Handelingen van de buitengewone vergadering en van de 

100ste gewone vergadering van de Algemeene Synode der 
Nederlandsche Hervormde Kerk ten jare 1915 ; 

Verslag der handelingen van de Provinciale Staten van 
Friesland in de zomerzitting van 1915; 

Vereeniging ..Moederland en Koloniën". Aanteekeningen 
naar aanleiding van het Indische ontwerp van de begrootmg 
van Nederl.-Indië voor het dienstjaar 1916; 

Verslag van den Centraal-Bond van Christelijk Philanthro-
pische Inrichtingen in Nederland, October 1915; 
• Notulen van het verhandelde in de zomerzitting der Staten 
van Utrecht, 1915; 

Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam. Statistisch 
Jaarboek. Jaargang 1915; 

Instituut voor Doofstommen te Groningen. Jaarverslag over 
1914; 

Verslag van het Volks-Credietwezen in Nederlandsch-Indië, 
looponde tot uit. Juni 1915; 

Postspaarbank in Nederlandsch-Indië. Verslag over 1914; 
Decentralisatie-Wetgeving (van het Decentralisatie-Bureau 

in Nederlandsch-Indië); 
Verslag omtrent den Post-, Telegraaf" en Telefoondienst in 

Nederlandsch-Indië. 1914; 
Eindrapport nopens de invoering van een verbeterde boek-

houding bij daarvoor in aanmerking komende gouvernements-
bedrijven in Nederlandsch-Indië; 

dr. P . van Geer. Memorie betreffende de officieren van het 
Nederlandsch-Indische leger, naar den toestand op 1 Januari 
1913 (van het Departement van Koloniën); 

Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. Adres-
sen van fabrieken in Nederland. N°. 1 (glasnijverheid); 

M. B. van der Jagt . „Ethische koers en bestuursambte-
naar" (van de Vereeniging van ambtenaren bij het B. B. in 
Ned.-Indië); 

Instructie omtrent de samenstelling der statistiek van den 
handel enz. in Nederl.-Indië. 

Deze boekwerken zullcu worden geplaatst in de boè-
kerij der Kamer; 

7°. de volgende geschriften: 
drie, van K. Schraver, te Rotterdam, getiteld: 
„Iets over belastingen", enz.; 
„Hoogst ergerlijk"; en 
„Mijne meening omtrent het artikel Oorlogsgevaar, voor-

komende in het soc.-dem. dagblad Het Volk, dd. 27 Sept. j l . " ; | De vergadering wordt gesloten* 

een, (in het Maleiseh) van Pendoedoek Soengeiliat (Banka) 
van onbekende strekking. 

Deze geschriften zullen worden nedergelegd ter griffie 
ter inzage van de leden; 

8 \ de volgende brief: 
„ 's Gravenhage, 28 September 1915. 

,,Aan 
den President van de Eerste Kamer 
der Staien-G ener aal. 

Hierbij heb ik de eer u de voor mij zoo treurige mede-
doeling te doen, dat mijn echtgenoot mr. C. Th. van Deventer, 
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, oud-lid van de 
Eerste Kamer dei Staten-Generaal, gisteren alhier over-
leden is. 

Hoogachtend, 
Uw dw. 

E. VAN DEVENTER—MAAS." 
Deze brief is reeds namens de Kamer met een brief van 

rouwbeklag beantwoord; 

9°. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal aangenomen wetsontwerpen: 

nadere wijziging van de Overgangsbepalingen der Auteurs-
wet 1912 (139); 

wijziging en ver-hooging der begrooting van uitgaven van 
Nederlandsch-Indië voor 1915, ten behoeve van de ontginning 
door den Lande van eenige goudvelden in het gewest Ben-
koelen (19); 

vaststelling van'het slot der rekening van ontvangsten en 
uitgaven van Nederlandsch-Indië over 1911 (20); 

onteigening voor uitbreiding van het stationsemplacement 
Sittard, enz. (93); 

verhooging en aanvulling van de begrooting van het Staats-
bedrijf der Artillerie-inrichtingen voor het dienstjaar 
1915 (94); J 

onteigening ten behoeve van den aanleg van de vierde 
Staatsmijn (100). 

Deze wetsontwerpen zullen worden gezonden aan de 
afdeelingen; 

C. dat de Centrale Afdeeling heeft besloten, dat de heden-
avond ingekomen wetsontwerpen morgen om 11 uur in de 
afdeelingen zullen worden onderzocht en dat het mijn voor-
nemen is a.s. Donderdag om 11 uur een openbare vergade-
ring te houden ter behandeling van de wetsontwerpen die 
alsdan in staat van wijzen zullen zijn. 

De Voorzitter: Ik geef nu het woord aan den heer de Vos 
van Steenwijk, die het gevraagd heeft. 

De heer de Vos van Steenwijk: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik zou aan de Kamer verlof willen verzoeken den Minister 
van Waterstaat eenige inlichtingen te mogen vragen omtrent 
de veiligheid van het verkeer van treinen op de brug over 
don IJssel bij Zwolle. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor het gevraagde 
verlof te verleenen en deze interpellatie aan de orde te stellen, 
indien de Minister van Waterstaat daartoe bereid zal worden 
bevonden, tegen Donderdag a.s., nadat de behandeling van 
de dan aan de orde zijnde wetsontwerpen zal zijn afgeloopen. 

Daartoe wordt besloten. 


