VËREKNIODE VERGADERING VAN l)K ltKIDE KAMERS
<>!> Dinsdag den 6den September 1898,

ter zake der

PLECHTIGE BEËEDIGING EN INHULDIGING VAN
HARE MAJESTEIT DE KONINGIN.

ü^SrexwfcjïflB*?»-, -■ •> -*> A

Voorzitter: de heer van Naamen van Eenmes.
Tegenwoordig met den Voorzitter 140 leden, te «veten de
heeren :
Virnly, Schepel, Goeman Borgesius, Lieftinck, van Swinderen,
vau Dederu, Vermeulen, Schaepman, Pyls, Fransen van de
Putte, Gleichman , Seret. Regout, van Ëylandt (Apeldoorn),
Kolkman, Magnée, Goekoop. ■). van Alphen, Vening Meines/.,
lleldt, Smeenge, Hattogh, Donner, Kerdjjk, van Pallandtvan
Waardenburg en Neerijnen , L. vau Nispen . .Melvil van Lynden .
Alberda van Ekenstein, van Lier, Welt, van Weideren Rongen,
Bultman , Vlielander Hein, Travagliuo , de Ram, van Vlijmen,
Veegens, Luoaase, Harte van Teeklenburg, Michiels yan Verduynen, Mutsaers, van Gijn, Dobbelmann, van Nispen tot
Pannerden , F. van Alphen , Nijsingh , Merkelhach , Prinzen ,
Nebbens Sterling, van Karnebeek . Zijlnia , Conrad, Houwing,
Roessingh , J. Pijnacker Hordijk, Pyttersen, Henneqnin, Rink,
Tijdens, van den Berch van Heemstede, Ferf, Kalm-ni. Kist,
Tydeman, Breebaart, Prins, Mackay, de Ras, Tan Zinnicq
Bergmann, Sassen, van der Kun, Cremera, de Jong, (Jodin
de Beaufort,. E verts, Smidt, Geertsema, de SavorninXohman,
Schimmelpenninck van der ()ije,C. Pijnacker Hordijk, Pijnappel,
Knijff, Truijen, Tik van Poortvliet, van Bylandt (Gouda),
't Hooft, van Deiuse, Williuge , Meesters, Bouman, de Hoer,
Hesselink van Suehtelen, Schimmelpenninck, Lely, van Limburg
Stirum . Drucker, Schaafsma , Bastert, van Boneral i'aure,
Bergsma, van Basten Batenburg, Staalman. van Heek, van
Hall, Loeff, Reekers, Fennema, T. yan Asch van Wijck,
Rethaan Macaré, Nolens, vau den Bieten, de Bieberstein,
Brantsen van de Zyp, Laan, Brummelkainp, van Raalte, van
der Borch van Verwolde, van Heemstra, van Kempen, Groen
van Waarder, Fokker, van Asch van Wijck (Wijk bij Duurstede), Verhey, de Klerk, de Waal Malefijt. Nolting, van de
Velde, de Visser, van Asch van Wijck (Ede), Krap, Merckelbach, Ketelaar, Geertsema, Kool, yan 'lilse, Rutgers van
Rozenburg .Mees, van der Hoes deWillebois, Röell en Jansen,

De Voorzitter opent de vergadering te half elf uur des
voortuiddags, en laat door den griffier der Eerste Kamer een
Koninklijk besluit van den 5den Augustus 1898, n'. 4 3 . voorlezen, waarbij de beide Kamers der Staten-Generaal tot eene
openbare en vereenigde vergadering worden bijeengeroepen, ter
zake vau de plechtige beê'ediging en inhuldiging van Hare
Majesteit de Koningin, in de Nieuwe Kerk binnen de stad
Amsterdam.
De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen berichten van
de heeren van Kerkwijk, van Pelden, Kuyper, van Marie en
Smits van Oijen . dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te
tronen, de eerste «regens ongesteldheid; de tweede om redenen
van gezondheid; de derde uit hoofde van verblijf in het buitenland: de vierde om dezelfde reden, tot herstel van gezondheid,
en de laatste door ongesteldheid.
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.
De Voorzitter benoemt de heeren Viruly, Regout, Melvil
van Lynden, Schepel, Lieftinck, Vermeulen, Seret, Goekoop,
van Weideren Rengers, Rahusen, Donner, van Vlijmen, de
Savornin Lohman, Pijnappel en Tak van Poortvliet tot leden
der Commissie, die Hare Majesteit de Koningin zal ontvangen
en uitleiden.
De Ministers, hoofden van Ministerieele Departementen, en
do leden van den Raad van Slate vereenigen zich mede in de
Nieuwe Kerk.

Hare .Majesteit de Koningin, kort daarna in de Nieuwe
Kerk aangekomen, wordt binnengeleid, neemt plaats op den

troon, terwijl Hare Majesteit de Koningin-Moeder ter linkerzijde der Koningin geseten is, en houdt de volgende toespraak:
Mijne Heeren, Leden der Staten-Generaal,
Reeds op jeugdigen leeftijd heeft Oud Mij door het overlijden
van Mijnen onvergetelijken Vader tot den Troon geroepen,

dien Ik onder het zoo wijze en zegenrijke Regentschap Mijner
innig geliefde Moeder beklom.
Na de vervulling van Mijn achttiende levensjaar, hel) Ik de
regeering aanvaard : Mijne proclamatie heelt dit aan Mn'n dierbaar
Volk bekend gemaakt.
Thans is de ure gekomen, waarin Ik My, te midden van
Mijne trouwe Staten-Generaal, onder aanroeping van <<<>ds
heiligen Naam, zal verbinden aan liet Nederlandsche Volk ,
tot instandhouding van zijne dierbaarste rechten en vrijheden.
Zoo bevestig Ik heden den hechten baud die tusschen Mij
en M\jn Volk bestaat, en wordt het aloude verbond tusschen
Nederland en Oranje opnieuw bezegeld.
Hoog is M\jne roeping, schoon de taak, die God op Mijne
schouders gelegd heeft. Ik ben gelukkig en dankbaar het Volk
van Nederland te mogen regeeren , een volk klein in zielental,
doch groot in deugden , krachtig door aard en karakter.
Ik acht het een groot voorrecht, dat het Mijne levenstaak
en plicht is al Mijne krachten te wijden aan het welzijn en
den bloei van Mijn dierbaar Vaderland. De woorden van Mijnen
beminden Vader maak Ik tot de Mijne: „Oranje kan nooit,
ja nooit genoeg voor Nederland doen".
Bij de vervulling van Mijne taak heb Ik Uwe hulp en medewerking noodig, Mijne Heeren, Leden der Volksvertegenwoordiging; Ik ben overtuigd dat Gij Mij die in ruime mate
zult verleenen.
Laat ons samen arbeiden voor het geluk en den voorspoed
van het Nederlandsche Volk. Dat zij Ons aller levensdoel!
God zegene Uwen en Mijnen arbeid, dat hij strekke tot
heil van Ons Vaderland.

Hare Majesteit de Koningin legt den eed af, voorgeschreven
bij artikel 52 der Grondwet, luidende:
„Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat Ik de Grondwet
, steeds zal onderhouden en handhaven.
„Ik zweer, dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied
des Rjjki met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewareu ;
dat Ik de algemeene en bijzondere vrijheid en de rechten van
alle Myne onderdanen zal beschermen , en tot instandhouding
en bevordering van de algemeene en bijzondere welvaart alle
middelen zal aanwenden , welke de wetten te Mijner beschikking stellen, zooals een goed Koning schuldig is te doen.
„Zoo waarlijk helpe mij God almachtig!"
De ! Voorziltor spreekt de by art. 53 der Grondwet voorgeschreven plechtige verklaring uit, die vervolgens door hem
en door de leden, hoofd voor hoofd , wordt beëedigd of bevestigd.
Deze verklaring luidt:
„Wij ontvangen en huldigen, in naam van het Nederlandsche
volk en krachtens de Grondwet, U als Koning ; wy zweren
(beloven), dat wy' Uwe onschendbaarheid en de rechten Uwer
kroon zullen handhaven ; |wjj zweren (beloven) alles te zullen
doen wat goede en getrouwe Staten-Generaal schuldig zijn te
doen.
„Zoo waarlyk helpe ons God almachtig!" (Dat beloven wn'!)"
Hare Majesteit de Koningin wordt tot aan de deur der
Kerk door de Commissie uit de Staten-Generaal uitgeleid,
waarna de VoovziHer de vereenigde vergadering sluit.

