
Voorzitter: Braks

Tegenwoordig zijn 64 leden, te
weten:

Baarda, De Beer, Van de Beeten,
Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman, Bierman-Beukema toe
Water, De Blécourt-Maas, De Boer,
Boorsma, Braks, Broekers-Knol, Van
den Broek-Laman Trip, Van Bruchem,
Castricum, Doesburg, Dölle, Van
Eekelen, Eversdijk, Van Gennip,
Ginjaar, Groen, Hessing, Van
Heukelum, Hofstede, Holdijk, Van
den Hul-Omta, Jaarsma, De Jager,
Jurgens, Ketting, Kohnstamm, Van
der Lans, Van Leeuwen, Lemstra, Van
der Linden, Maas-de Brouwer,
Pastoor, Platvoet, Le Poole, Pormes,
Rabbinge, Rensema, Roscam
Abbing-Bos, Rosenthal, Ruers, Van
Schijndel, Schoondergang-Horikx,
Schuurman, Schuyer, Stevens,
Swenker, Tan, Terlouw, Van Thijn,
Timmerman-Buck, Varekamp, Ter
Veld, Walsma, Werner, Woldring, De
Wolff, Wolfson en Zwerver,

en de heer Donner, minister van
Justitie.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Lodders-Elfferich en De Vries,
wegens verblijf buitenslands;

Lycklama à Nijeholt, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: Ingekomen is het
bericht van het overlijden van het
oud-lid der Kamer de heer Pierre

Coenemans. Namens de Kamer heb
ik een bericht van rouwbeklag
gestuurd. Ik verzoek u te gaan staan.

Geachte mevrouw Coenemans,

Met leedwezen heeft de Eerste
Kamer der Staten-Generaal kennis
genomen van het overlijden van uw
echtgenoot, lid van deze Kamer van
13 september 1983 tot 13 juni 1995
voor het CDA.

Pierre Coenemans, Limburger in hart
en nieren, heeft zich tijdens zijn
werkzame leven in hoofd- en
nevenfuncties vooral ingezet voor de
belangen van de land- en tuinbouw,
in het bijzonder in de Limburgse
regio. Als volksvertegenwoordiger,
eerst op provinciaal niveau, later als
lid van deze Kamer, droeg hij de
land- en tuinbouw ook een warm
hart toe, waarbij hij het behoud van
natuur- en landschapsschoon niet uit
het oog verloor. Van juni 1991 tot
aan zijn vertrek uit deze Kamer in
1995 gaf hij aan zijn warme
belangstelling voor deze sectoren
mede uitdrukking door middel van
zijn voorzitterschap van de vaste
commissie voor Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij.

Als lid van de vaste commissie voor
Economische Zaken gaf hij blijk van
zijn brede belangstelling voor het
sociaal-economisch gebeuren in ons
land. Hij aarzelde niet, bij stemmin-
gen over zijns inziens principiële
aangelegenheden een minderheids-
standpunt in te nemen.

In dankbaarheid gedenkt de Kamer
uw echtgenoot als een vriendelijk,
collegiaal en deskundig medelid.
Mede namens de leden van de
Kamer wens ik u, uw kinderen,

kleinkinderen en verdere familie veel
sterkte toe.

Ik verzoek u, een ogenblik stilte in
acht te nemen.

(De aanwezigen nemen staande
enige ogenblikken stilte in acht.)

De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst die in de
zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen gedaan over de wijze van
behandeling. Als aan het einde van
de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is opgenomen aan het
einde van deze editie.)

De voorzitter: Aangezien voor de
verschillende verdragen die ter
stilzwijgende goedkeuring zijn
voorgelegd en de algemene
maatregelen van bestuur die zijn
voorgehangen en gedrukt onder de
nrs. 28732, 28735, 28765, 28766,
28771, 28772 en 28773 de termijn is
verstreken, stel ik vast dat wat deze
Kamer betreft aan uitdrukkelijke
goedkeuring van dit voornemen,
deze verdragen en algemene
maatregelen van bestuur geen
behoefte bestaat.

Aan de orde is:
- de benoeming van de griffier

der Kamer (EK nr. 165).

De voorzitter: Voor de benoeming
van de griffier der Kamer zal de in
artikel 113 van het Reglement van
orde bedoelde procedure van
schriftelijke stemming worden
gevolgd.
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