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6de VEHGADERING. — 3 DECEMBER 1918. 

Mededeeling van ingekomen stukken. 

6* VERGADERING. 

VERGADERING VAN DINSDAG 3 DECEMBER 1918. 

(Bjjeenroepingsuur 8£ namiddag.) 

Ingekomen: 1°. berichten van leden; 2°. regeerings-
missives; 3°. boekwerken; 4°. verzoekschriften; 5°. 
ontwerpen van wet. — Regeling van werkzaamheden. 
— Mededeeling van de benoeming van den voorzitter 
der Gemengde Commissie voor de Stenographie. — 
Verlof verleend aan den heer van Kol tot het richten 
van vragen aan den Minister van Buitenlandsche 
Zaken betreffende de behandeling der joden in Polen 
en in Galicië. — Bepaling van den dag der behan-
deling. 

Voorzit ter: de heer van Voorst to t Voorst. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 41 leden, te weten de 
hoeren: 

van Basten Batenburg, van Lansehot, Bavinck, Gilissen, 
van der Hoeven, de Waal Malefijt, Staal, Lucasse, Fokker, 
van den Berg, ' t Hooft, van Houten, Bergsma, van Lams-
weerde, Binnerts. Eraus, Reekers, Michiels van Kessenich, 
Polak, Westerdijk, van Kol, Franssen, de Vos van Steen-
wijk, van Wassenaer van Catwijck, van Embden, van Wichen 
van Holthe tot Echten, Dojes, van Nierop. Stork, Verheijeni 
Diepen, van der Does de Willebois, de Gijselaar. van der 
Feite, de Boer, Haffmans, van der Maesen de Sombreff 
Smits, Kappeyne van de Coppello. 

De Voorzi t ter : Ik deel mede: 

dat zijn ingekomen: 
1°. berichten van de heeren Geertsema en van Swaay, 

dat zi.7 deze week, wegens ongesteldheid, verhinderd zijn de 
vergaderingen bij te wonen. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 

2". de volgende regeeringsmissives: 
een, van het Departement van Waterstaat, ten geleide 

van het jaarverslag betrekkelijk den dienst der Posterijen 
der Telegrafie en der Telefonie over 1917; 

een van het Departement van Landbouw, Nijverheid en 
H a n d e l , t e ? geleide van n° 4 der verslagen en mededeelingen 
J.yj.0 van de Directie van Landbouw. 

De verslagen zullen worden geplaatst in de boekerij 
der Kamer; de missives worden voor kennisgeving aan'. 
genomen; ' * 

3". de volgende boekwerken: 
het Algemeen Verslag betreffende het Instituut voor Doof-

stommen te Groningen over de jaren 191b' en 1917; 

Handelingen der Staten-Generaal — 1918—1919. _ I , 

(Voorzitter.) 
het Verslag betreffende den dienst der Opiumregie over 

1917; 
mr. G. D. Willinck, De Waarde van het Goud (overdruk 

uit De Econoviist) (v. d. S.); 
het Verslag van den toestand der provincie Groningen over 

het jaar 1917; 
Comité Néerhmdo-Belge d'Art Civique. Encyclopedie voor 

Stedenbouw en Gemeenschapswezen (1ste aflevering) en bij-
lagen. 

Deze boekwerken zullen worden geplaatst in de boeken" 
der Kamer; 

4°. de volgende verzoekschriften: 
elf, van de gemeenteraden van Ferwerderadeel, Elbiujr. 

Giethoorn, Bovenkarspel, Schoten, Ambt-Doetinchem, Rijns-
burg, Steenwrjk, Oss, Veenendaal en Domburg, houdende 
betuiging van adhaesie aan het verzoekschrift van den ge-
meenteraad van IJlst betreffende uitwerking van art. i9^ 
der Grondwet; 

een, van Ch, J . graaf von Ranzow, candidaat-notaris te 
Pati (Nederlandsch-Indië), betreffende naleving der des-
betreffende bepalingen bij het opmaken der akten, omschre-
ven bij de ordonnantie op den overgang van den eigendom 
van vaste goederen, enz. en betreffende de vereeniging van 
het notariaat met andere ambten. 

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

5*. van de Tweede Kamer de volgende ontwerpen van wet: 
Aanvulling en verhooging van hoofdstuk I I I der Staats-

begrooting voor 1917 (Kosten geïnterneerde Britsche en 
Duitsche krijgsgevangenen) (38); 

Wijziging van de omschrijving van art. VI I der be-
grooting van het Pensioenfonds voor de gemeente-ambtenaren 
over 19i7 en verhooging van dat artikel (110); 

Aanvulling en verhooging van het IXde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor 1918 (Rentelooze voorschotten spoor-
v.egen met beperkte snelheid) (120); 

Aanvulling en verhooging van de begrooting van het 
Weduwen, en Weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren 
voor 1918 (Verbetering van de centrale verwarmingsleiding 
in het gebouw van het Fonds) (129); 

Verhooging van de begrooting van het Pensioenfonds voor 
de gemeente-ambtenaren voor 1918 (Tijdelijke hulp enz.; 
batig saldo rekening 1917) (131); 

Regeling van de ontvangsten en uitgaven van het 
Weduwen, en Weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren 
voor 1919 (199); 

Aanvulling van de begrootingen van het Weduwen, en 
Weezenfonds voor militairen en gepensionneerde militairen 
der land- en zeemacht voor 1918 en vaststelling dier be-
grootmgen voor 1919 (4 ontwerpen) (219); 

Nadere vaststelling van het bedrag waarvoor zilverbon s 
kunnen worden uitgegeven en aanvulling der wet van 
den 6 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 377) (225); 

Onteigening ten behoeve van verbouwing van den spoorwee 
Speek—Bolsward (227); . " - » » " i 

Verzekering van de dienstvaardigheid van spoorwegen 
waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd' 
in de buitengewone omstandigheden (230); 

Verlenging van de termijnen voor de afsluiting der Staats. 
begrooting over 1917 en de inzending der rekeningen (233); 

Bepalingen met betrekking tot de binnenscheepvaart (234); 
Nadere bijzondere maatregelen ten opzichte van de Kamers 
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Regeling van 

(Voorzitter.) 
van Arbeid met het oog op de tegenwoordige buitengewone 
omstandigheden (23Ö); 

Verlenging van den termijn, binnen welken wijziging van 
de begrootingen van Nederlandsch-Indië voor 1917 en 1918 
mogelijk is ; aanvulling van de Surinaamsche en Curacaoscho 
Comptabiliteitswetten (3 wetsontwerpen) (237); 

Wijziging van de wet van 3 Januari 1884 (Staatsblad n°. 3) 
tot aanwijzing der gestichten, waar hetzij gevangenisstraf, 
hetzij hechtenis wordt ondergaan, en van aanverwante ge-
stichten (238); 

Aangaan van eene geldleening of deemingen van 
f 350 000000 ten laste van het Rijk (240); 

Wijziging en verhooging van de begrooting van uitgaven 
van het Fonds voor- de uitvoering van de Tiendwet 1907 
(Staattblad n°. 222) voor 1917 (243); 

Regeling van de ontvangsten en uitgaven van h'et Pen-
sioenfonds voor de gemeente-ambtenaren voor 1919 (245). 

Deze ontwerpen van wet worden verzonden naar de 
afdeelingen. 

De Voorzitter: De Centrale Afdeeling heeft besloïen deze 
ontwerpen van wet morgen in de afdeelingen te doen onder-
zoeken. De vergaderingen der afdeelingen sullen aanvangen 
des voormiddags om elf uur. 

Het ligt in mijn voornemen om, wanneer de Eindverslagen 
omtrent deze ontwerpen van wet tijdig zullen zijn inge-
komen, op Donderdag a.s. des voormiddags om elf uur een 
openbare vergadering te beleggen om die ontwerpen te behan-
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werkzaamheden. 

(Voorzitter e. a.) 
delen. Er zijn echter een paar ontwerpen bij, waarover de 
Eindverslagen wellicht wat uitgebreid zullen worden. MocU-
ten die Eindverslagen dientengevolge Woensdagavond niet 
« H a d zijn gekomen, dan zal ik mij verplicht zien de ópen-
bare vergadering in plaats van op Donderdag, te stellen op 

* Vrijdag. 

Ik deel verder mede, dat de Gemengde Commissie voor 
de Steuogiaphie tot haar voorzitter heeft benoemd den heer 
de Savoroin Lohman . 

Ik geef thans het woord aan den heer van Kol, dio het 
gevraagd heeft. 

Do heer van Kol : Mijnheer de Voorzitter! Ik wensch do 
Kamer verlof te vragen om een interpellatie te mogen 
richten tot den Minister van Buitenlandsche Zaken betref-
fende de behandeling van do Joden in Polen en Galicië. 

De Voorzitter: Ik stel voor aan de Vergadering om den 
heer van Kol het gevraagde verlof te verleenen en om aan 
mij over te laten den dag te bepalen waarop die interpellatie 
zal gehouden worden. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Dan bestem ik voor het houden der i.uter-
pellatie den dag, waarop de eerstvolgende vergadering der 
Kamer plaats heeft, en wel na afloop van het overige deel 
van de agenda. 

De vergadering wordt gesloten. 
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