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2de VERGADERING. 

VERGADERING VAN WOENSDAG 16 SEPTEMBER 1931. 

(Bijeenroepingsuur 2 namiddag.) 

Ingekomen: 1°. Koninklijke besluiten; 2°. een geschrift. — 
Verlof verleend aan den heer de Savornin Lohman tot 
het houden van een interpellatie. — Verkiezing van de 
leden der Huishoudelijke Commissie en van de leden der 
Gemengde Commissie voor de Stenographie. — Benoe
ming van de Commissie voor de Verzoekschriften. — Ter 
tafel brengen van het ontwerp-Adres van Antwoord, 

Voorzitter: de heer de Vos van Steenwijk. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 40 leden, te weten: 

de heeren de Bruijn, Pollema, Nivard, Gelderman, de Jong, 
van Lanschot, van der Lande, Diepenhorst, Steger, Smeenge, 
Koster, van Citters, Rugge, Janssen, Polak, Hermans, mevrouw 
Pothuis—Smit, de heeren de Zeeuw, de Gijselaar, Serrarens, 
de Savornin Lohman, Kranenburg, Fock, van der Hoeven, van 
Embden, Anema, ter Haar, Westerdijk, Heerkens Thijssen, 
Blomjous, van Sasse van Ysselt, Dobbelmann, van den Bergh, 
de Veer, Briët, Michiels van Kessenich, van Wassenaer van 
Catwijck, Rink en Slingenberg. 

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

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn inge
komen : 

1°. de volgende Koninklijke besluiten: 
een, van 11 September 1931 n°, 34, houdende machtiging van 

den Voorzitter tot het afnemen der bij art. 92 juncto art. 88 der 
Grondwet bedoelde eeden (beloften en verklaring) van het nieuw
benoemde lid der Kamer, den heer M. Visser; 

een, van 2 September 1931 n°. 31, waarbij, ingaande 20 Juli 
1931, opnieuw zijn benoemd tot commissaris van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds mr. G. van Baren, te Delft, en A. N. 
Fieskens, te Geldrop. 

Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen, 

2°. een geschrift van het bestuur van de Vereeniging ,,Am-
bachtssehool voor Enschede en Omstreken", daarbij instemming 
betuigende met inhoud en strekking van het adres van den Bond 
van Leeraren en Leeraressen bij het Nijverheidsonderwijs be
treffende de gelijkstelling in salarieering voor oude, beproefde 
doch in salaris achtergestelde onbevoegde leerkrachten. 

Dit stuk zal ter griffie worden nedergelegd, ter inzage 
voor de leden. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan den heer de Savornin 
Lohman, die het gevraagd heeft. 

De heer de Savornin Lohman: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou 
de Kamer verlof willen vragen den Minister van Buitenlandsche 
Zaken eenige inlichtingen te verzoeken omtrent den stand der 
Nederlandseh-Belgische onderhandelingen. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, het gevraagde 
verlof te verlèenen. v 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: De interpellatie zal plaats hebben op een 
nader te bepalen dag. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1931—1932. — I. 

(Voorzitter e. a.) 
Aan de orde is de verkiezing van twee leden der Commissie 

voor de Huishoudelijke Aangelegenheden der Kamer. 

De Voorzitter: Door mij worden benoemd tot stemopnemers 
de heeren Janssen, de Savornin Lohman, Hermans en Gelder
man. 

De uitslag van de stemming voor het eerste lid, waaraan 
36 leden deelnemen, is, dat uitgebracht zijn op den heer van 
Lanschot 34 stemmen, terwijl 2 niet ingevulde briefjes in de bus 
worden gevonden. 

De Voorzitter: De heer van Lanschot, alzoo de volstrekte 
meerderheid van stemmen verkregen hebbende, is benoemd 
tot lid van de Huishoudelijke Commissie. Mag ik 'hem vragen, 
of hij zich zijne benoeming laat welgevallen? 

De heer van Lanschot: Gaarne, Mijnheer de Voorzitter! 

De uitslag van de stemming voor het tweede lid, waaraan 38 
leden deelnemen, is, dat zijn uitgebracht op den heer Rink 36 
stemmen, terwijl 2 niet ingevulde briefjes in de bus worden 
gevonden. 

De Voorzitter: De heer Rink, alzoo de volstrekte meerder
heid van stemmen verkregen hebbende, is benoemd tot lid van 
de Huishoudelijke Commissie. Mag ik hem vragen, of hij zich 
de benoeming laat welgevallen? 

De heer Rink: Gaarne, Mijnheer de Voorzitter! 

De verkiezing van drie leden der Gemengde Commissie voor 
de Stenographie. 

De uitslag van de stemming voor het eerste lid, waaraan 37 
leden deelnemen, is, dat zijn uitgebracht op den heer Haffmans 
37 stemmen. 

De Voorzitter: De heer Haffmans is alzoo met algemeene 
stemmen gekozen tot lid van de Gemengde Commissie voor de 
Stenographie. Aan den heer Haffmans zal van zijne benoeming 
kennis worden gegeven. 

De' uitslag van de stemming voor het tweede lid, waaraan 
37 leden deelnemen, is, dat zijn uitgebracht op den heer Polak 
37 stemmen. 

De Voorzitter: De heer Polak is alzoo met algemeene stem
men gekozen tot lid van de Gemengde Commissie voor de 
Stenographie. Mag ik hem vragen, of hij zich de benoeming laat 
welgevallen? 

De heer Polak: Gaarne, Mijnheer de Voorzitter! 

De uitslag van de stemming voor het derde lid, waaraan 
37 leden deelnemen, is, dat zijn uitgebracht op den heer 
Slingenberg 35 stemmen en den heer van den Bergh 1 stem, 
terwijl 1 niet ingevuld briefje in de bus wordt gevonden. 

De Voorzitter: De heer Slingenberg, de volstrekte meerder
heid van stemmen verkegen hebbende, is alzoo gekozen tot lid 
der Gemengde Commissie voor de Stenographie. Mag ik hem 
vragen, of hij zich de benoeming laat welgevallen? 

De heer Slingenberg: Gaarne, Mijnheer de Voorzitter! 

De Voorzitter: Namens de vergadering dank ik de heeren 
stemopnemers voor de door hen volbrachte taak. 

Voorts deel ik mede, dat door mij worden benoemd tot leden 
van de Commissie voor de Verzoekschriften de heeren van der 
Lande, Slingenberg, Wibaut, de Veer en ter Haar. 

De Commissie van Redactie is met haar ontwerp-Adres van 
Antwoord op de Troonrede gereed. Ik verzoek den leden, zich in 
de afdeelingen te willen begeven, ten einde dat ontwerp-adres 
te onderzoeken. 

De vergadering wordt gesloten. 
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