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Cue ragevaartiden._
Portretten en Biografieen der Leden van de Eerste
en Tweede Kamer der Staten-Generaal.
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3de geheel verbeterde en bligewerkte druk.
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ROTTERDAM.
NIJGH & VAN DITMAR.
1905.

LEDEN VAN DE EERSTE KAMER,
in alfabetisehe volgorde.

Eene Alfabetische Lijst der Provincien met de namen der afgevaardigden
voor de EERSTE KAMER vindt men achter in het werkje.

Jhr. Mr. H. M. J. VAN ASCH VAN WIJCK.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor de provincie Utrecht.
17 Sept. 1901-1907.
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Jhr. Mr. 11. M. J. VAN ASCH VAN WIJCK.

Henrick Maurits Jan van Asch van
W ij c k werd den 28 en Augustus 185o te Utrecht geboren. Hij is een zoon van jhr. mr. H. A. M. van
Asch van Wijck, die in 1868 als kommissaris des
Konings in de provincie Drente te Assen overleed.
Jhr. Van Asch van Wijck studeerde te Utrecht
in de rechten en promoveerde aldaar in 1875 tot doctor
in de rechtsgeleerdheid. In hetzelfde jaar werd hij
tot adjunkt-kommies bij de Algemeene Rekenkamer
benoemd, loch trad in 1876 in de rechter l ijke macht.
De heer Van Asch van Wijck was achtereenvolgens
substituut-griffier bij de rechtbanken te Deventer en
te Utrecht en substituut off:cier van justitie te Zierikzee,
te Breda en te Utrecht ; sedert 1885 is hij rechter
in laatstgenoemde rechtbank ; hij was van 1889 tot
1899 lid van den gemeentera:d van Utrecht, en van
1896 tot 1903 lid van , de Provinciale Staten voor het
kiesdistrikt Amersfoort.
Den I 5 en Juni 1897 werd hij gekozen tot Ed
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het
kiesdistrikt Wijk bij Duurstede. Zijn mandaat werd
in 1901 vernieuwd, , doch in Augustus werd hij door
de Provinciale Staten van Utrecht naar de Eerste
Kamer a fgevaardigd en na de ontbinding in 1904 als
zoodanig herkozen.

Mr. A. H. M. VAN BERCKEL.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Gelderland.
23 Juni 1903-1910.
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Mr. A. H. M. TAN BERCKEL.

Mr. A. H. M. van B e r c k el is geboren te
Delft, den i8 e n Augustus 1847. Hij bezocht de bizondere
katholieke school onder leiding van den heer G. J.
Vinkesteyn aldaar, vervolgens het stedelijk gymnasium,
te Delft, en studeerde van 1866 tot 1871 aan de universiteit te Leiden.
Hij vestigde zich in Februari 1872 als advokaat
te Amsterdam, werd in 1883 lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal, als afgevaardigde zijner geboortestad, en in 1889 plaatsvervangend-kantonrechter te Amsterdam.
In 1893 verhuisde hij naar de gemeente Rijsenburg. In datzelfde jaar was hij plaatsvervangend-kantonrechter in het kanton Wijk bij Duurstede, en in
1895 lid van de Provinciale Staten en tevens van de
Gedeputeerde Staten van Utrecht. (In 1897 leed hij
bij de verkiezing voor de Tweede Kamer de nederlaag.) In Two werd hij benoemd tot rechter in het
kanton Nijmegen, en in 1903 tot lid van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal.
Mr. Van Berckel woont te Hees.

Mr. J. G. S. BEVERS.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Zuid-Holland.
28 April 1902-1907.
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J. G. S. BEVERS.
Mr. J. G. S. Bevers werd 23 Sept. 1852 te
Roermond geboren. Na lager onderwijs te hebben genoten op de Sint-Vincentiusschool te 's Gravenhage en
gymnasiaal onderwijs te Katwijk-aan Zee, promoveerde
hij te Leiden in 1877.
In 1875 deed mr. Bevers examen als kandidaatnotaris. In 1885 werd hij gekozen tot lid van den
gemeenteraad te 's Gravenhage. Het volgend jaar werd
hij tot lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland benoemd voor het distrikt Zoetermeer.
Gedurende 1888-94 was mr. Bevers 1:d van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, als afgevaardigde
van het distrikt Doetinchem en sinds 1895 is hij wethouder van publieke worken en eigendommen in de
residentie, waar hij vanaf kort na zijne promote als
advokaat en prokureur gevestigd is.
Tijdens zijn Kamerlidmaatschap was de beer
Bevers lid van de kommissie van voorbereiding der
faillissementswet en sedert 1878 is hij lid van den
hoofdraad der vereeniging van den H. Vincentius van
Paulo in Nederland, tot 1901 als sekretaris, daarna
als eere-voor_ itter. Bovendien neemt hij tal van andere
funktien waar in onderscheidene R. K. vereenigingen en
kommissies, is hij lid en sckretaris van den Raad van
toezicht en discipline voor de advokaten bij den Hoogen
Raad der Nederlanden, alsmede regent over de gevangenissen te 's Gravenhage.
Mr. Bevers is ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw en van de Pius-orde en heeft het
kruis „Pro Ecclesia et Pontifice".

Jhr. Mr. P. J. VAN BEYMA.

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Friesland.
21 Sept. 1904-1910.

II

Jhr. Mr. P. J. VAN BEYMA.

J h r. m r. P. J. van Beyma werd i i Mei
1839 te Leeuwarden geboren.
Den

26en

Mei 1862 promoveerde hij, summa cum

laude, tot doctor in de rechten, waarna hij zich te
Leeuwarden als advokaat vestigde.
Den

I8 en

Juli 1863 werd hij benoemd tot grif-

fier bij het kantongerecht te Beetsterzwaag; den
3 en

September 1866 tot substituut-officier van justiti e

te Sneek; den

I 5e n

Juli 187o tot officier van justitie

aldaar, waarna hij, met ingang van 14 Juni 1876, werd
aangesteld als referendaris aan het departement van
justitie te 's Gravenhage.
Sedert 27 December 1885 is mr. Van Beyma
sekretaris-generaal aan genoemd departement.

Mr. J. W. VAN DEN BIESEN.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Noord-Brabant.
1 Dec. 1896-1913
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Mr. J. W. VAN DEN BIESEN.

De heer Jac. W. van den Biesen is sedert
1866 advokaat en prokureur to Breda.
In 1874 werd hij benoemd tot lid der Provinciale Staten van Noord-Brabant, welke betrekking hij
bleef vervullen tot op het oogenblik dat die Staten
hem tot lid der Eerste Kamer kozen (1 Dec. 1896).
De heer Van den Biesen behoort tot de katholieke partij.

Jhr. H. P. C. BOSCH VAN DRAKESTEIN VAN
NIETTW-AMELISWEERD.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Utrecht.
2 Dec. 1901-1910.

I5

Jhr. H. P. C. BOSCH TAN DRAHESTEIN VAN
NIEUVP-AXELISWEERD.

Jhr. H. P. C. Bosch van Drakestein
van Nieu melisweer d, kamerheer in buitengewonen diast van Hare Majeste:t de Koningin, werd
den 3I en December 1839 op den huize Nieuw-Amelisweerd (gemeente Bunnik) geboren.
Hij werd bij koninklijk besluit van 20 Juli 187o
benoemd tot hoogheemraad, en op 12 April 1897 tot
dijkgraaf van het hoogheemraadschap van den Lekdijk
Bovendams (prov. Utrecht). In het jaar 1880 werd hij
gekozen tot lid van de Prov. Staten van Utrecht voor
het kiesdistrikt Uselstein, en op I 1 November 1901
benoemd tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, als afgevaardigde voor de provincie Utrecht.

J. BREEBAART KZN.

Vooruitstrevend-liberaal.
Afgevaardigde voor de pro vincie Noord-Holland.
25 Jan. 1892 —1907.
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J. BREEBAART lizn.

De heer J. Br e e b a a r t werd geboren den
I I en Sept. 1833 te Andijk, waar zijn vader kastelein,

aannemer van publieke werken en handelaar in brandstoffen was. Hij bezocht tot zijn dertiende jaar de
lagere school. In 185o verhuisde hij naar Winkel,
waar hij in 1855 als landbouwer en. aannemer van
publieke werken optrad. In 1865 werd hij benoemd
tot dijkgraaf van den polder Waard-Nieuwland. op
Wieringen, tot lid van den raad te Winkel en tot
hoofd ingeland van den polder Waard en Groet. In
1872 werd hij gekozen in het hoofdbestuur der Holl.
Maatsch. van Landbouw, waarin hij tot heden bijna
onafgebroken zitting had.
In 1883 werd hij voorzitter van het Rundveestamboek en in 1884 hoogheemraad van de Hondsbos
schen en Duinen tot Petten. In 1886 nam hij het
initiatief tot de oprichting van het Nederlandsch Paarden-stamboek, waarvan hij het voorzitterschap aanvaardde.
Tot lid van de Eerste Kamer voor Noord-Holland
werd hij benoemd in 1892, tot dijkgraaf van den polder
Waard en Groet in 1895, en tot wethouder der gemeente Winkel in 1896. De heer Breebaart is ridder
in de orde van den Nederlandschen Leeuw, officier
van de Oranje Nassau-orde, ridder van het Legioen
van Eer, ridder van de Merite Agricole, eerelid van
het hoofdbestuur van het Nederl. rundvee-stamboek
en van het hoofdbestuur der Holl. Maatschappij van
landbouw.
2

,

J. S. H. BROUWERS.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Limburg.
2 Lev. 1902-1907.
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J. S. H. BROUWERS.

De beer J. S. H. Brouwers is geboren te
Heer bij Maastricht, den

I 9en

Maart 1842.

Zijn vader was notaris te Gronsveld, en wijlen
de heer H. J. Brouwers, lid van de Tweede Kamer
en van den Raad van State, was zijn oudere broeder.
Kamerlid Brouwers i3 sedert 1879 notaris te Venlo,
en was s:ndsdlen lid der Provinciale Staten van Limburg
en voorziLer der Vereeniging van den H. Vincentius a
Paulo.

H. F. BULTMAN.

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Noord-Holland.
2 Mei 1888-1913.
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H. F. BULTMAN.

H e r m a n F. B u 1 t ma n, geboren te Amsterdam
den I9 en Maart 1836, werd in 1854 op de bezittingen
zijns vader in de_ri Haarlemmermee:polder geplaatst. In
1864 vestigde hij zich metterwoon in de gemeente Haarlemmermeer en nam een werkLaam aandeel in de be.
vordering der landbouw- en gemeentebelangen.
Het eerste stamboek (het Nederlandsch Rundvee-stamboek) in Nederland werd door hem opgericht
en telt hem thans nog onder de bestuurders als lid
van verdienste en eerelid. De vergadering van de
Hollandsche Maatschappij van landbouw benoemde hem
tot eerelid van het hoofdbestuur.
De droogmakerijen, onder zijn besAtur tot stand
gebracht, gelukten en gaven aanIeidng dat zijnc adviezen meermalen in het butenland werden gevraagd.
In 1888 benoemd tot lid van de Eerst-e Kamei
voor Noord-Holland, vervult hij deze betrekking te
gelijk met die van hoogheemraad van Rijnland, voorzitter van het Nederlandsch landbouw komite, directeur
van de Maatschappij tot droogmaking van het zuidelijk deel der Legmeerplassen, en wethouder van de
gemeente Haarlemmermeer.

Jhr. P. J. J. S. M. VAN DE it DOES DE WILLEBOIS.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Noord-Brabant.
28 Maart 1898-1910.
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Jhr. P. J. J. S.M. WI DER DOES DE WILLEBOIS.

Jhr. van der Does de Willebois werd den
9en

Januari 1843 te 's Hertogenbosch geboren.
In 1868 werd hij gekozen tot lid van de Provin-

ciaIe Staten voor .h et distrikt Tilburg, wat hij bleef
tot zijne benoeming tot Eerste-Kamerlid. Van 187o-83
was hij lid van Gedeputeerdm van Noord-Brabant.
Jhr. v. d. Does de Willebois volgde zijn vader
op als directeur der Maatschappij van brandverzekering
voor het Koningrijk der Nederlanden te 's Hertogenbosch; in 1884 werd hij benoemd tot burgemeester
dezer gemeente.

R. P.

DOJES.

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Groningen.
10 April 1903-1910.
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R. P. DOJES.

De heer R. P. Dojes is den I 2 en Januari 186o
te Uithuizen geboren. Hij bezocht er de openbare school
en volgde de lessen aan de R. H. B. S. te Warfum.
Daarna studeerde hij in de landbouwkunde, aan het
landbouwkundig instituut, dat aan de rijks-universiteit
te Halle a. S., in Duitschland, verbonden is.
Sedert 1881 oefent de heer Dojes het bedrijf
uit van praktisch landbouwer, eerst te Usquert, later
te Uithuizen.
In 1885 werd hij gekozen tot lid van den Raad
der gemeente Uithuizen, en in 1891 tot Ed van Prov.
Staten van Groningen, door het hodd kiesdistrikt Onderdendam (nu Bedum). Van i Januari 1894 tot 31 December 1897 was hij voorzitter van het Genootschap van
nijverheid in de provincie Groningen, — de tegenwoordige Groninger Maatschappij van landbouw en
nijverheid, en van 1893 tot 1897 was hij wethouder der
gemeente Uithuizen.
Na het overlijden van mr. J. Leuringh, werd hij,
op i October 1901, benoemd tot lid van Gedeputeerde
Staten van de provincie Groningen.

Mr. G. W. baron VAN DER FEJ,TZ.

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Drenthe.
21 Sept. 1901-1907.
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Mr. G. W. baron VAN DER FELTZ.

Mr. G. W. baron Vander Feltz is 29 October
1878 aan de Leidsche universiteit, aan welke hij vanaf
September 1873 studeerde, gopromoveerd tot doctor
in de rechten.
Vanaf Februari 1879 tot 15 Juli 188o was Lij
advokaat to Leeuwarden. Daarna, tot 5 November
1884, komrnies-chef cener afdeeling ter provinc. griffie
van Drenthe, en vanaf laatstgenoemden datum tot 9
November 1904 griffier van de Staten van Drenthe.

Jhr. P. M. G. VON FISENNE.

Kaiholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Zuid-Holland.
21 Septemb r 1901-1910.
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Jhr. P. M. G. VON FISENNE.

Jhr. P. M. G. von Fisenne, geboren te
Rotterdam in 1837, was van 1861 tot 1873 werkzaam
aan het hoofd ieener inclust-rieele onderneming aldaar.
In 1873 vestigde hij zich te Rijswijk, alwaar hij sedert
1875 lid van den gemeenteraad en sinds 1878 wethouder is.
Voorts was jhr. Von Fisenne van 1893 tot 1892
lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland voor het
distrikt Delft en van 1895 tot 1934 voor het distrikt
Zoetermeer.
De heer Von Fisenne is bestuurslid van onderscheidene waterschappen, o. a. sinds 1901 hoogheemraad
van Delfland.

Dr. H. FRANSSEN.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor de provincie Overijsel.
6 Dec. 1904-1913.

3

Dr. H. FRANSSEN.

Dr. Herman Franssen, in 1863 te Amsterdam geboren, studeerde aan de rijksuniversiteit te
Utrecht in de theo!ogie, en promoveerde daar in 1885
op een dissertatie, getiteld : Beoordeeling van de conjecturen op den tekst van het Evangelic van Mattheus.
In datzelfde jaar werd hij bevestigd als predikant bij
, de Nederl. hervormde gemeente te Ankeveen. In 1889
deed hij zijn intrede bij de gereformeerde kerk te
Winterswijk, welke i ij diende tot 1899, teen hij zich
te Zwolle vestigde.
Behalve penningmeester van de Theologische
school van de gereformeerde kerken in Nederland,
is dr. Franssen bestuurslid van onderscheiden vereenigingen op godsdienstig, maatschappelijk en staatkundig gebied.

Jhr. Mr. K. A. GODIN DE BEAUFORT.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor de provincie Zeeland.
19 Sept. 1893-1913
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Jhr. Mr. H. A. GODIN DE BEAUFORT.
Jhr. mr. K. A., Godin de Beaufort, geboren
te Utrecht den i5en Januari 185o (zoon van jhr. mr.
P. de Beaufort, in leven lid van Gedeputeerde Staten
van Utrecht en curator der Utrechtsche hoogeschool)
studeerde te Utrecht en promoveerde aldaar in 1873.
Hij werd den 22en Februari 1881 gekozen tot lid der
Provinciale Staten van Utrecht in het distrikt Amerongen, en in hetzelfde jaar tot lid van den gemeenteraad
van Utrecht. Nog volgde in datzelfde jaar zijne benoeming tot hoogheemraad van den Lekdijk Benedendams en den IJseldam, waarbij hij sedert 1898 de
betrekking van dijkgraaf bekleedt.
Den I4en November 1882 werd hij gekozen tot
lid der Tweede Kamer voor het distrikt Gouda en
bleef lid dier Kamer tot 21 April 1888, toen hem de
portefeuille van financial werd opgedragen in net
ministerie-Mackay, welke hij tot Augustus 1891 behield.
In 1892 opnieuw gekozen tot lid der Prov.inciale
Staten van Utrecht, legde hij die betrekking weder
neder wegens zijn benoeming, in 1893, tot lid van de
Eerste Kamer dei Staten-Generaal voor de provincie
Zeeland, welk ambt hij sedertdien onafgebroken heeft
waaxgenomen.
3

J. P. HAVELAAR.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor de provincie Zuid-Holland.
16 Sept. 1902-1907.

.1;
J. P. HLYELA..A.R.
De oud-minister J. P. 1i a v e l a a r is den 23th
januari 1840 te Rotterdam geboren. In Augustus 1855
werd hij adelborst bij de Kon. Ned. Marine, in Sept.
1857 student aan de Kon. Aka.demie te Delft. Den
23 cn Juni 1864 werd hij benoemd tot civiel-ingenieur.
Van 1868-79 was hij met verschillende belangrijke we/ken belast, als: ontwerpea voo: planner' voor
de rioleering van Tilburg (1869), voor een scheepvaartverbinding tusschen Vecht en Eem (1873), voor
eene drinkwaterleiding te Utrecht (1875), voor de bevaalbaarmaking van de Regge (18/6), voor de kanalisatie van de Ley (1876), enz. Ook was hij belast
met de leiding der opnemingen voor de droogmaking der
Zuiderzee (1875), met ‘d .-m bouw van sluizen te Soestdijk (1871), te Eemnes (1874) en met ht ontwerpen van
een algemeen net van tramwegen (1878).
Behalve tal van andere openbAre belzrekkingen
nam de heer Havelaar te Utrecht het lidmaats:hap waar
van den gemeenteraad (1875-79). Verder was hij N an
3 October 1878 tot 16 Juli 1884 ingenieur van den
prov. watersaat in Drente, daaina — tot 21 April
1888 — hoofdingenieur. Op laatstgenoemden datum
werd hij minister van waterstaat, handel en nijverheid,
welke funksie hij waarnam tot 21 Augustus 1891.
Van 26 November 1891 tot i Mei 1893 was de
heer Havelaar lid van de Tweede Kamer; van 26 Juli
1892 tot 6 Mei 1902 lid der Prov. Staten van Z. Holland.
Gedurende 1893-94 was hij lid van den Haagschen
gemeenteraad.
De heer Havelaar was eenige ja:en directeurgeneraal der posterijen en telegrafie.

Mr. J. D. C. baron VAN HEECKEREN VAN KELL.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor de provincie Zuid-Holland.
Sept. 1904-1910,
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Mr. J. D. C. baron VAN HEECKEREN VAN KELL.

Mr. Johan Derk Christiaan baron.
van Heeckeren van Kell, geboren te 's Gravenhage, werd, na tot doctor in de staatswetenschappen
te zijn gepromoveerd, den li en Maart 188o werkzaam
gesteld als attache aan het ministerie van buitenlandsche
zaken te 's Gravenhage.
Den i6en Februari 1882 werd hij benoemd tot
gezantschapssekretaris der 2 e klasse aan de Nederlandsche ambassade te Parijs, en den 9en December
1884 aldaar bevorderd tot de I e klasse, waarna hij
3o Maart 1888 den rang van gezantschapsraad verwierf.
Als zoodanig bleef hij te Parijs werkzaam, tot hij
13 Maart 1890 werd benoemd tot minister-resident te
Lissabon.
Den 6en December 1899 werd baron. Van Heeckeren van Kell naar Stockholm overgeplaatst als buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister bij het hof
van Zweden en Noorwegen, en tevens geakkrediteerd
bij het hof van Denemarken, — het ambt dat hij
ook thans nog waarneemt.

TH. E. F. HEERKENS.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Overijsel.
6 Dec. 1904-1907.
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Th. E. F. HEERKENS.

De beer T h. E. F. H e e r k en s is geboren
te Zwolle, den

I5 en

September 1854.

Na de lagere school doorloopen te hebben, heeft
hij een jaar onderwijs genoten op het stedelijk instituut
onder wijlen den beer W. A. Elberts, en ging hij
met dit instituut in 1866 over naar de rijks-hoogere
burgerschool. Vandaar ging hij naar het gymnasium
te Katwijk a/R. en voleindigde verder in Belgie zijne
handelsstudien.
Na vele jaren in eene industrieele onderneming te
zijn werkzaam geweest, trok de beer Heerkens zich
in 1904 daaruit terug, om zijne aandacht onverdeeld
te kunnen wijden aan landbouwzaken en liefdadige instellingen.

Mr. P. C. ' T HOOFT.

Anti-revolutionair.
A fgevaardigde voor de provincie Gelderland.
27 Dec. 1899-1913.
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Mr. P. C. 'T HOOFT.

Pieter Cornelis 't Hooft, geboren te
Veen (N.-B.) 19 October 1849, studeerde te Leiden
en promoveerde aldaar in de rechten den Ten Febr.
1876. Hij . vestigde zich daarop als advokaat te 's Hertogenbosch eln was er lid van den gemeenteraad en
lid der Provinciale Staten van Noord-Brabant tot 1893,
toen hij die gemeente metterwoon verliet.
Van Januari 1882 tot Mei 1886 zat hij in de
Tweede Kamer, eerst met mr. Van Eck, daarna met
mr. Keuchenius, als afgevaardigde van het distrikt
Middelburg. V66r de ontbinding der Tweede Kamer
op II Mei 1886 nam hij als zoodanig zijn ontslag.
In November 1897 werd hij benoemd tot kantonrechter te Gorinchem; in Juni 1899 tot rechter in de
rechtbank te Arnhem, en in April 1902 tot raadsheer
in het gerechtshof aldaar. De Staten van Gelderland
benoemden hem in November 1899 tot lid van de
Eerste Kamer in de plaats van den kort te voren overleden mr.. U. G. baron Brantsen van de Zijp.

Mr. S. VAN HOUTEN.

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Friesland.
21 September 1904-1907.
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Mr. S. VAN HOUTEN.
De oud-minister mr. Samuel van Houten
werd 17 Februari 1837 te Groningen geboren. Hij
studeerde .aldaar in de rechten en promoveerde er in
1859.
Van 1859 tot 1869 was hij alsnu als advokaat
te Groningen gevestigd, was daar van 1864 tot 1869
lid van den gemee:nteraad en sedert 1867 wethouder
der gemeente. Op 17 Februari 1869 te Groningen go
kozen als lid van de Tweede Kamer, had hij tot
1894 voor dat distrikt zitting.
Gedurende deze 25 jaren was hij tevens advokaat
bij den Hoogen Raad.
Van 1894 tot 1897 was mr. Van Houten minister
van binnenlandsche zaken. De jaren 1897-1904 bracht
hij amhteloos door. Den

3en

Augustus 1904 werd hij

door de Provinciale Staten van Friesland gekozen tot
lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

W. HOVY.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor de provincie Zeeland.
27 Aug. 1901-1910.
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W. 110ITY.

Willem H o v y, geboren 17 Juli 1840 te Beverwijk, industrieel te Amsterdam, was van 1881 tot 1899
lid van den gemeenteraad der hoofdstad, en van 1892
tot 1901 lid van de Provinciale Staten van NoordHolland.
Den

27 e n

Augustus 1901 werd hij, ter vervanging

van jhr. mr. T. A. J. van Asch van Wijck, door de
Provinciale Staten van Zeeland naar do Eerste Kamer
afgevaardigd.
De heer Hovy werkte mode tot de oprichting
van het Nederlandsch werkliedenverbond ,,Patrimonium"
in 1876, en later ook van de patroonsvereeniging „Boaz",
waarvan hij voorzitter is. Ook is hij lid van den Raad
van toezicht op de rijkspostspaarbank en evenzoo van
den Raad van toezicht op de rijksverzekeringsbank.

M. DE JONG.

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Noord-Holland.
19 Sept. 1893 —1913,
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M. DE JON(.

M el cher t de Jong, geboren den I 6en Febr.
1840 te Hoogkarspel (provincie N.-Holland), is de zoon
van den vroegeren afgevaardigde naar de Tweede
Kamer Klaas de Jong.
Voor den handel opgeleid, was hij tot 1869 in
zijn geboorteplaats werkzaam, in welk jaar hij zijne
firma naar Hoorn overbracht.
Hij trachtte zich daar in verschillende betrekkingen nuttig te maken en werd in 1892 tot wethouder
dier gemeente benoemd.
De Provinciale Staten van Noord-Holland, waarvan hij sedert 1891 lid was, benoemden hem in 1893
tot lid van de Eerste Kamer en hernieuwden sedertdien zijn mandaat.

Mr. H. J. KIST,

Liberaal.
Afgevaardigde voor de ptovincie Noord-Holland.
30 Nov. 1891-1907.
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31r. II. J. KIST.

Mr. Herma n Jacob Kist, geboren den
2

jen December 1836 te Leiden, waar zijn vader, dr. N.

C. Kist, hoogleeraar in de godgeleerdheid was, studeerde te Leiden en promoveerde aldaar tot doctor in
de rechtsgeleerdheid in 1861.
In 1863 werd hij benoemd tot substituut-officiet
van justitie te Tiel, in 1868 tot gelijke betrekking te
Amsterdam; op 10 Januari 1875 trad hij op als advokaat-generaal bij het nieuwe gerechtshof te Amsterdam; en 13 Juni 1877 eindelijk werd hij benoemd tot
prokureur-generaal bij gemeld gerechtshof, uit welke
betrekking hij 24 December 1903 op verzoek eervol is
ontslagen.
Bij de verkiezingen van 1881 werd hij in het
kiesdistrikt Amsterdam gekozen tot lid van de Tweedc
Kamer, in welke hij medewerkte aan de invoering van
het strafwetboek. Bij de verkiezingen na de grond•
wetsherziening van 1887 stelde hij zich niet weder
beschikbaar.
In November 1891 kozen de Staten van de
provincie Noord-Holland — waarvan hij sedert 1871
lid was — hem tot lid van de Eerste Kamer en werd
zijn mandaat in 1896, alsmede na de ontbinding van
Juli 1904, verlengd.

4

J. A. LAAN,

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Noord-Holland.
29 Mei 1905-1907.
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J. A. TAXAN.

J. A. L a a n, geboren te Wormerveer, den 25en
April 1848 en aldaar aan de volksschool opgevoed,
bezocht van 186o tot 1864 het gymnasium en de H. B. S.
te Haarlem, v ervolgens gedurende een jaar een partikuliere handelsschool te Amsterdam, en kreeg zijn verdere opleiding op het kantoor der heeren Wessanen
& Laan te Wormerveer.
In 1872 associeerde hij zich met de heeren F.
Bloemendaal en R. A. Laan tot de firma Bloemendaal
& Laan, die vier wind-oliemolens en een rijstpelmolen
exploiteerde. In 1877 bouwde zij de stoomrijstpellerij
Hollandia, in 1891 kocht zij de stoomolieslagerij De
Toekomst.
Sedert 1876 is de heer Laan lid van den gemeenteraad en sinds eenigen tijd wethouder van Wormerveer.
Sedert 1897 is hij lid van Prov. Staten van N.-Holland.
Hij is voorts kommissaris der Twentsche bankvereeniging, president van het departement Zaanstreek en
sinds 1901 lid van het hoofdbestuur der Maatschappij
van nijverheid, sedert 1904 lid van het hoofdbestuur
der Vereeniging van Nederlandsche werkgcvers, president der Onderlinge verzekering tegen brandschade aan
oliemolens (bestaande sinds 1767), enz.

A. M J. E. A. baron VAN LAMSWEERDE.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Gelderland.
21 Sept. 1904-1907.
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A. M. J. E. A. baron VAN LAMSWEERDE.

Baron Van L am s w e e r d e is den 2oen April
1853 to Arnhem geboren, waar hij thans nog woonachtig is. Hij neemt daar verschillende openbare be
trekkingen waar, als het voorzitterschap der Geldersche
Spaarbank en der vereeniging Geloof en Wetenschap.
Voorts is hij, sedert de oprichting, lid en sekretaris der
kommissie van toezicht uit het schoolbestuur Sint Willebrord; sekretaris der afdeeling Arnhem van het Nederlandsch genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen; sekretaris van den Provincialen bond van
R. K. kiesvereenigingen in Gelderland en van den
Algemeenen bond van R. K. kiesvereenigingen in
Nederland.

Mr. W. F. VAN LEEIIWEN.

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Noord-Holland.
16 Sept. 1C492-1910.
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Mr. W. F. VAN LEEUWEN.

M r. W. F. van Le e u w e n, burgemeester van
Amsterdam, die als opvolger van mr. Rutgers van Rozenburg in de Eerste Kamer is gekomen, is den i8en
April 186o te Soerabaja geboren. Zijn vroege jeugd
bracht hij in Indie door; doch reeds in 1868 kwam hij
met zijne ouders naar Amsterdam.
Na daar het gymnasium en de universiteit te
hebben bezocht, promoveerde hij in 1883 cum laude tot
doctor in de rechtswetenschap en vestigde hij er zich
als advokeat. — In April 1895 werd hij lid van den
gemeenteraad, kert daarop we':houder van financien
der gemeente Amsterdam. En toen in 1.901 mr. Vening
Meinesz afscheid nam van den Raad, werd mr. Van
Leeuwen kort daarna — in April — als burgemeester
van Amsterdam aangewezen.

ss,

W. MERKELBACH.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Noord-Brabant.
5 Mei 1890-1910.
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W. MERKELBACH.

Willem Merkelbach werd den Igen Maart
1837 te Zwaluwe geboren.
Vroegtijdig reeds in de industrieele onderneming
van zijn vader ingewijd, nam hij kort na diens dood
de leiding van zaken op zich, en thans nog wordt
zijne stoom-meelfabriek te Moerdijk persoonlijk door
hem bestuurd.
Medeoprichter, in 1872, van de ijzer- en metaalgieterij te Prinsenhage bij Breda, werden tijdens zijn
beheer de bronzen standbeelden van Jan van Nassau
en Hugo Grotius in deze fabriek gegoten. Uit deze
en ook uit de in 1872 mede door hem opgerichtc
draadnagelfabriek heeft hij zich, wegens drukke ambts
en andere bezigheden, in 1891 teruggetrokken.
In 1877 tot lid der Provinciale Staten van Noord
Brabant gekozen, heeft de heer Merkelbach dit mandaat
13 jaren onafgebroken vervuld, tot hij in 1890 als lid
naar de Eerste Kamer der Staten-Generaal werd afgevaardigd.
De heer Merkelbach is kommandeur in de orde
van den H. Gregorius den Groote en ridder in de orde
van den Nederlandschen Leeuw.

Jhr. A. H. J. H. MICHIELS VAN KESSENICH.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provin.cieliLimburg.
6 Dec. 1899-1913,
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Jbr. A. II. J. H. MLICHIELS VAN KESSENICH.

Jhr. A. H. J. H. Michiels van Kessenich
werd den

I 6en

October 1843 to Maastricht geboren.

Door het kiesdistrikt Sittard in 1870 naar de
Provinciale Staten van Limburg afgevaardigd, werd
hij telkens herkozen, totdat deze Staten hem in Novem
ber 1899 benoemden tot lid van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal.

Mr. F. S. VAN NIEROP.

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Noord-Holland.
19 Sept. 1899-1913.

6i

Mr. F. S. VAN NIEROP.

Mr. F. S. van N i e r o p„ geboren den 6en
Maart 1844 te Amsterdam, promoveerde te Leiden den
6en Februari 1866 in de rechten met een proefschrift:
De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het',
Engelsche recht. Hij vestigde zich te Amsterdam als
advokaat, en was vooral vverkzaam bij zijn vader, mr. A.
S. van Nierop, die in 1866 afgevaardigde voor Haarlem
was en eene uitgebreide rechtspraktijk had.
Bij de oprichting der Amsterdamsche Bank werd
hij directeur dezer installing. Ook heden wordt deze
betrekking nog door hem bekleed, terwijl hij kom.
missaris is van verschillende naamlooze vennootschappen, die door of met medewerking der Amsterdamsche
Bank zijn opgericht.
Van Juli 1879 tot Juli 1905 was hij lid van den
gemeenteraad van Amsterdam, en geruimen tijd was
hij lid der Prov. Staten van Noord-Holland, die hem
in Juli 1899 naar de Eerste Kamer der Staten-Generaal
afv aa rdig den.
Mr. Van Nierop is voorzitter van den raad van
toezicht op de Rijkspostspaarbank en lid van de staatskommissie voor de gemeente-financien.

W. J. H. PRINZEN.

Eatholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Noord-I3rabant.
27 Nov. 1890-1913.
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W. J. II. PRINZEN.

W. J. H. P r i n z e n, fabrikant te Helmond, werd
den

I ell

Februari 1847 aldaar geboren. In 1874 werd

hij benoemd tot lid der Provinciale Staten van NoordBrabant en in 1890 tot lid der Eerste Kamer. In
hetzelfde jaar viel hem de onderscheiding te beurt,
te worden benoemd tot kommandeur in de orde van
den H. Gregorius den Groote, en in 1898 tot ridder
in de orde van den Nederlandschen Leeuw.

Mr. E. N. RAHUSEN,

Liberaal.
de provincie Noord-Holland,
Afgevaardigde poor
'
30 Nov. 1891-1910.
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Mr. E. N. RAHUSEN.

Mr. E. N. R a h u s e n, sedert 1856 advokaat,
later deken der orde van advokaten to Amsterdam,
welke opdracht hij op 70-jarigen leeftijd heeft nedergelegd, nam den 30 en November 1891 zitting als lid
der Eerste Kamer voor de provincie Noord-Holland.
Hij was gedurende vele jaren en is nog steeds
in tal van openbare betrekkingen werkzaam, o. a. als
voorzitter van het kollege voor de zeevisscherijen.

5

Mr. F. J. M. A. REEKERS.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Gelderland.
15 Sept. 1896-1913.

67

Mr. F. J. M. A. REEKERS.

Frederik Joseph Maria Anton Reek e r s, geboren tie Amsterdam den 6en Juni 1842, genoot zijne opleiding aan het gymnasium St. Willibrordus te Katwijk a/R. Hij studeerde te Amsterdam
in de rechten en promoveerde te Utrecht in 1867.
Mr. Reekers nam in 1878 zitting in de Tweede
Kamer voor het kiesdistrikt Haarlemmermeer, na het
overlijden van baron Van Heemstra, maar werd in
1894 niet herkozen.
Als lid van den Amsterdamschen gemeenteraad,
werd hij in 1892 gekozen tot wethouder, welke betrekking hij waarnam tot 1894; in het volgende jaar
bedankte hij voor het lidmaatschap van den raad.
In het jaar 1896 werd mr. Reekers gekozeri, tot
lid van de Eerste Kamer door de Provinciale Staten
van Gelderland. In 1904, na de ontbinding, werd zijn
mandaat hernieuwd.

Mr. L. H. W. RESOUT.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provinoie Limburg.
21 Sept. 1904-1910.
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Mr. L. H. W. REGOUT.

M r. L. H. W. Regout is de zoon van wijlen
het lid der Eerste Kamer H. G. L. Regout, die na
de ontbinding van ons „hoogerhths", in 1904, niet nicer
in aanmerking wenschte te komen. Hij is den 27en
October 1861 te Maastricht geboren en deed, in 1878,
eind-examen aan het gymnasium in zijne geboorteplaats.
In 1883 promoveerde hij tot civiel ingenieur aan
de universiteit te Leuven, als hoedanig hij zich te
Maastricht vestigde.
In 1895 werd hij gekozen tot lid der Provinciale
Staten van Limburg. Het volgende jaar promoveerde
hij tot doctor in de rechten aan de gemeentelijke hoogeschool te Amsterdam op .een proefschrift getiteld :
Arbeidersverzekering. In 1898 werd hij gekozen tot
lid van Gedeputeerde Staten in zijne provincie, welke
functie hij waarnam toen hij tot lid der Eerste Kamer
gekozen weed.
Mr. Regout staat aan het hoofd van verschillende industriee:e ondernemingen, te Maastricht en
elders gevestigd. Hij is lid van den Mijnraad en kommissaris der Maatschappij tot . exploitatie van staatsspoorwegen. In 1897 gaf hij een brochure in het licht,
handelende over het toen aanhangige wetsontwerp betreffende de ongevallen-verzekering.

Mr. A. M. SASSEN.

Hatholiek.
Afgevaardigde voor do provincie Noord-Brabant.
7 Dec. 1892-1907,
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Mr. A.

SASSEN.

Mr. A. M. Sassen werd in 1844 te 's Her.
togenbosch geboren.
In 1865 te Leiden in de rechten gepromoveerd,
wijdde hij zich evenals zijn vader, wijlen mr. Napoleon
Sassen, die ook als afgevaardigde voor de provincie
Noord-Brabant in de Eerste Kamer zitting had, aan
de praktijk.
In 188o werd hij benoemd tot schoolopziener
in het distrikt Tilburg, uit Welke betrekking hij in
1887 overging in de rechterlijke macht, als rechter
in de arrondissements-rechtbank te Breda. In 1900
werd hij tot president van dit kollege benoemd.
In December 1892 door de Provinciale Staten
van Noord-Brabant tot lid der Eerste Kamer gekozen,
werd zijn mandaat in 1893, 1902 en 1904 vernieuwd.

J. E. N. baron SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE.

Christelijk-historisch.
Afgevaardigde voor de provincie Gelderland.
16 Mei 1894-1910.
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J. E. N. baron SCHIMMELPENNINCH TAN DER OIJE.

Werd den I2 en Augustus 1836 geboren. Hij doorliep
bij den generalen staf en bij de genie de verschillende
rangen en bekleedde daarin de volgende betrekkingen:
als kapitein, stelling-kommandant te Amersfoort en eerstaanwezend-ingenieur te 's Gravenhage; als majoor, eerstaanwezendingenieur te Amsterdam en stelling-kommandant te Naarden; in den rang van luit.-kolonel,
adjudant van Z. M. Koning Willem III, kolonel bij
den grooten staf en generaal-majoor bij de genie; in
1899 werd hij gepensioneerd met den rang van luitenant-generaal.
In 1884 werd hij door het distrikt Utrecht afgevaardigd naar de Tweede Kamer, en later door dat
van Amersfoort; in 1894 nam hij voor Gelderland zitting
in de Eerste Kamer, van welke hij in 1902 benoemd
werd tot voorzitter. In 1905 trad hij op als presidentcurator der Technische Hoogeschool te Delft.
In 1892 persoonlijk, en later ook in vereeniging
met het Kamerlid Pyttersen, diende de heer Schimmelpenninck van der Oije een wetsontwerp in tot
instelling van Kamers van Arbeid. Ook behoort hij
tot de oprichters van den Anti-opiumbond, als eerste
stap zich ten doel stellende: vervanging van den pacht
door de regie.
Baron Schimmelpenninck behoort tot de christelijk-historische partij.

J. E. SCHOLTEN.

Liberaal.
Afgevaarcligde veer de provincie Groningen.
16 Sept. 1902-1907,
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J. E. SCHOLTEN.

Jan Evert Scholten, geboren den

Li en

Juni

1849 to Foxhol, gem. Hoogezand, is de eenige zcon van
wijlen den groot-industrieel W. A. Scholten. Bij den
dood zijns vaders, den

I en

Mei 1892, aanvaardde hij de

hem nagelaten taak, en maakte zich verder verd:enstelijk als lid van den gemeenteraad van Groningen en
van Provinciale Staten, -- niet het minst echter door
zijn vele bemoeiingen met kommissies en belangen
van landbouwkundigen en industrieelen aard. In de
Eerste Kamer volgde hij mr. Geertsema op.

Mr. J. SICKENGA.

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Friesland.
30 Juni 1902-1913.

77
Mr. J. SICKENGA.
Mr. Jacob Sickeng a, te Wolvega, werd den
Eden September 1848 geboren. Hij studeerde in die
rechten te Leiden, waar hij den 2 isten Juni 1869 summa
cum laude promoveerde, na verdediging cener disser.
tatie: „Het Hof van Friesland gedurende de 17 e eeuw."
In Nov. 1869 werd hij kand.-notaris, waarna
hij zich ais advokaat vestigde in zijne geboorteplaats
Spoedig idaarop werd hij plaatsverv. kantonrechter, als
hoedanig hij een paar jaar lang fungeerde wegens
ziekte van den titularis. Na de opheffing van het
kanton, in 1877, werd hij tevens prokureur.
In 188i gekozen tot lid der Prov. Staten van
Friesland, werd hij in 1888 lid van Gedeputeerden, als
hoedanig hij een belangrijk aandeel nam in de kwest:es
der verveningen, der gemeente-financien, der tramwegen
en der belasting-verordeningen. Van zijne geschriften
op sociaal gebied dienen genoemd: „De Gemeente in
Nederland", op welk werk ook zijn praeadvies was
gebouwd dat hij in de Vereeniging voor staatshuishoudkunde en statistiek uitbracht; en de beide . werken:
„Rijksuitkeeringen van gemeenten".
In 1901 werd hij niet herkozen als lid der Pro•
vinciale, waarmede hij dus ook zijne betrekking als
lid van Gedeputeerden verloor. Den I2den Juni 1902
werd hij tot lid der Eerste Kamer benoemd.
Mr. Sickenga , is afdeelings-voorzitter van de
Friesche Maatsch. v. Landbouw en lid van verschillende openbare besturen. Vooral heeft hij zich beziggehouden met het produktief maken, door kunstbemesting, van minder produktieven grond.

D. W. STORK.
Liberaal.
Afgevaardigde voor de provirreie Overijsel.
20 Juli 1903-1910.
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D. W. STORK.

D. W. S tor k, geboren 4 April 1855, kwam, na
de industrieschool te Enschede te hebben afgeloopen,
op 17-jarigen leeftijd aan de machinefabriek van Gebr.
Stork & Co. te Hengelo en stond sinds den aanvang
van 1876 mede aan het hoofd. daarvan.
In 1893 tot lid der Staten van Overijsel gekozen,
werd hij in 1903, toen de heer G. J. van Heek zijn
ontslag had genomen, door zijne medeleden naar de
Eerste Kamer afgevaardigd, om daar de plaats in te
nemen, vroeger door zijn vader, den heer C. T. Stork,
meer dan 25 jaren met ieere vervuld. Niettegenstaande
de liberale meerderheid der Staten, werd, om redenen,
die algemeen bekend mogen worden geacht, alleen z ij n
mandaat in 1904 vernieuwd en vielen zijne beide liberale
medeleden af.
De hec:r Stork bekleedde geduiende verscheidene
jaren het lidmaatschap van de Centrale kommissie voor
de statistiek, nam als lid van de door de regeering ingestelde kommissie deel aan de lenquete naar de grieven der
oud-Rijnspoorwegambtenaren en was lid van de staatskommissie in zake werkliedenpensionncering.

S. VAN VELZEN.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor de provincie Zuid-Holland.
17 Sept. 1901-1913.
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S. VAN YELZEN.

S. van V e l z en werd. den Z en November 1835
to Drogeham (gemeente Achtkarspelen) geboren.
In 1888 door het kiesdistrikt Bodegraven naar
de Tweede Kamer afgevaardigd, zag hij zijn mandaat
bij de eerstvolgende Kamerverkiezing in 1891 hernieuwd
Na de Kamerontbinding onder het ministerie Tak van
Poortvliet, in 1894, stelde hij zich niet weder verkiesbaar
Hij vertegenwoordigde van 188o tot 1901 het
distrikt Alphen in de Provinciale Staten van Zuid
Holland, en werd in het laats':genoemde, jaar door dat
kolege tot buitengewoon lfd van Cedeputcer& Staten
benoemd.
In zijn vroegere woonplaatsen Kampen en Alphen
had hij zitting in den gemeen'seraad.
Toen jhr. mr. J. Rail in 1901 als lid der Eerste
Kamer ontslag en in de Tweede Kamer zitting nam,
werd de heer Van Velzen in zijn plaats door de Staten
van Zuid-Holland naar de Eerste Kamer afgevaardigd
en bij de Kamerontbinding van 1904 herkozen.
In het jaar 1885 gaf hij een geschrift, getiteld
Anti-revolutionaire Beginselen, in het licht.

Mr. S. A. VENING MEINESZ.

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Zuid-Holland,
29 Dec, 1881-1910,
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Mr. S. A. VEN1NG NEINESZ.

Mr. S. A. Vening Meinesz werd den 2 oen
Februari 1833 geboren te Harlingen en kwam op
8-jarigen leeftijd te Amsterdam, alwaar zijn vader benoemd was tot ontvanger der direkte belastingen. Hij
studeerde aan het Athenaeum aldaar en promoveerde
te Leiden in 1856. Van 186o—'66 was hij hoofdredacteur van het Handelsblad. In Januari '66 werd
hij tot lid van den gemeenteraad gekozen en in 1869
benoemde de raad hem tot wethouder.
Drie jaren later werd de beer Vening Meinesz
gekozen tot lid van de Tweede Kamer (voor Amsterdam), waarin hij zitting had tot Februari 1881, toen
hij benoemd werd tot burgemeester van Rotterdam.
In 1884 werd hij door de Staten van ZuidHolland naar de Eerste Kamer afgevaardigd.
Van October 1891 tot Mei 1901 was de heer
Vening Meinesz burgemeester van Amsterdam.

Dr. P. J. F. VER1VIEULEN.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Zuid-Holland.
21 Sept. 1904-1913.
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Dr. P. J. F. VERMEITLEN.

Petrus Jacobus Franciscus Vermeu1 e n werd in 1846 te Delft geboren, waar zijn vader
geneesheer was. Na zijne opleiding, eerst aan het
stedelijk gymnasium, later aan het kathollek seminarie te Hageveid en vervolgens aan de universiteiten te Leiden en te Heidelberg, promoveerde hij
in 1871 aan eerstgenoemde hcogeschool in de wisen natuurkunde. Reeds ,een paar jaar te voren was
hij tot leeraar in de scheikunde en de natuurlijke
historie aan de gemeentelijke H. B. S. te Goes benoemd, Welke betrekking hij in 1881 verwisselde met
die van leeraar aan de bizondere H. B. S. te Rolduc.
Inmiddels schreef hij over natuurkundige en wijsgeerige
onderwerpen, zoomede over de geschiedenis van het
onderwijs in de middeleeuwen en latere tijden, in „De
Wachter" en andere katholieke tijdschriften.
Hij werd in het distrikt Helmond tot afgevaardigde naar de Tweede Kamer gekozen, waar hij teen
der eerste plaatsen innam onder de katholieke leden
der rechterzijde (1897-1901).
Dr. Vermeulen, die ook oud-hoofdredakteur is
van „De Tijd", heeft in de Eerste Kamer zitting sedert
de ontbinding in 1904. Korten tijd was hij lid de/
Prov. Staten van Noord-Holland.

H.

WAL LER,

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor de provincie Zuid-Holland.
21 Sept. 1904-1913.
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H. WALLER.

H e n d r i k Walle r, geboren to Amsterdam,
den 28 en September 1837, zoon van den in Januari
1849 overleden Joannes Deodatus Waller, die reeds
in 1845, met Da Costa, Koenen, Teding van Berkhout,
Gregory Pierson, De Marez Oyens, Labouchere, Wormser, Scheepmaker en anderen, in de plaats zijner in.woning stappen deed ter bevordering van het christelijk
school-onderwijs.
Bezig in het bankiersbedrijf, van 1861 tot 1881
in samenwerking met den heer David Rahusen, trok
hij zich in 1884 uit de zaken terug. Van 1887 tot 1894
maakte hij deel uit van het moderamen van het centraal
komite voor anti-revolutionaire kiesvereenigingen.
Na de ontbinding, in Juli 1904, werd hij door de
Staten der Provincie Zuid-Holland tet lid van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal gekozen.

J. D. baron VAN WASSENAER VAN ROSANDE.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor de provincie Zuid-Holland.
21 Sept. 1901-1913.
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J. D. baron VAN WASSENAER TAN ItOSANDE.

Baron Van Wassenaer van Rosande,
geboren op den huize Noorderheg, onder Ede, den
T en Juli 1 851, trad den 'en September 1866 als
adelborst in dienst en werd i Augustus 187o adelborst
der I e klasse. Den 'en April 1875 verwierf hij het
eerekruis voor belangrijke krijgsbedrijven (1873-74), en
in November de Atjeh-medalje (1875). Van i Sept.
1878 tot i Februari 1879 was hij adjudant bij Z. K. FL
Prins Hendrik der Nederlanden (die 13 Jan. 1879 overleed); den I 5en Jan. 1881 verkreeg hij eervol ontslag
uit den zeedienst.
Achtereenvolgens was baron Van Wassenaer van
Rosande 'alsnu kamerheer des Konings, dd. aan het hof
van H. K. H. de Prinses-douairiere Hendrik der Neder•
landen (18 Jan. 1881), kamerheer des Konings i. b. d.
(6 Mei 1885), lid van den Haagschen gemeenteraad
(16 April 1887) en van Prov. Staten van Zuid-Holland
(18 Juni 1878), bij welk kollege hij 3 Juli 1901 lid
van Gedeputeerden werd en ,dat hem 3 Aug. 1904
naar de Eerste Kamer afvaardigde.
Baron Van Wassenaer van Rosande is ridder
in de orde van den Nederlandschen Leeuw, kommandeur der ridderlijke Duitsche orde Balye van Utrecht,
en curator der Technische hoogeschool to Delft.

Mr. W. S. J. VAN WATERSCHOOT VAN DER GRACHT.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Zuid-Holland.
21 Sept. 1904-1907.
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Mr. W. S. J. VAN WATERSCHOOT VAN DER GRACHT.

Mr. Walther Simon JosephvanWaterschout v an der Gracht werd geboren te Beverwijk, den 2 'en Augustus 1845.
Hij studeerde te Leiden, waar hij in 1868 den
titel van doctor in de rechten verwierf. Daarop vestigde
hij zich als advokaat te Amsterdam, maar beoefende
tevens de notarieele studien, zoodat hij in 187o het
examen van kandidaat-notaris aflegde.
In 187o werd mr. Van Waterschoot benoemd tot
schoolopziener en plaatsvervangend kantonrechter, terwijl hij in 1875 werd aangesteld als notaris te Amsterdam.
Hij was een aantal jaren lid van den gemeenteraad der hoofdstad, en had eveneens geruimen tijd
zitting in de Provinciale Staten van Noord-Holland
voor de distrikten Haarlem, Alkmaar en Amsterdam VII
In 1904 bedankte hij als Statenlid, wiji hij na de
bekende ontbinding tot lid van de Eerste Kamer gekozen werd door de Staten van Zuid-Holland.
Mr. Van Waterschoot van der Gracht is ridder in
de orde van den Nederl. Leeuw en commandeur in de
St. Gregorius-orde, en „Cameriere Secrete di Cappa
e Spada" van Z. H. Paus Pius X.

Mr. W. J. VAN WELDEREN baron RENGERS.

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Friesland.
2 Mei 1888-1913.
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Mr. W. J. VAN WELDEREN Baron RENGERS.

Mr. Wilco Julius van Welderen Baron
R e n g e r s, geb. te Leeuwarden den I4en Nov. 1835,
studeerde te Utrecht en promoveerde aldaar in Juni
i861. In 1865 werd hij gekozen tot lid van den gemeenteraad te Leeuwarden en in 1869 tot wethouder,
terwijl hij zich in 1877 aan het hoofd dezer gemeente
geplaatst zag. Het ambt van burgemeester legde hij
wegens toenemende gezichtszwakte in 1883 neder.
In Mei 1884 werd baron Rengers door het
toenmalig kiesdistrikt Dokkum naar de Tweede Kamer
afgevaardigd. Zijn mandaat werd in October van dat
jaar niet vemieuwd, wegens zijne houding in do schoolkwestie, doch in September 1885 werd hij opnieuw
benoemd en had hij zitting tot de ontbinding van 1888.
In Juli van dat jaar kozen de Staten van Friesland hem tot lid van de Eerste Kamer, welke betrekking
sedert onafgebroken door hem werd biekleed.
De heer Rengers was o. a. curator van 's rijks
universiteit te Groningen en kommissaris van de Maatschappij van Weldadigheid.

D. KNOLL WELT.
Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Groningen.
2 Mei 1888-1913,
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1). KNOLL WELT.

D. Knoll Welt werd den I I en October 1835
geboren t e Usquert, waar zijn vader landbouwer en
lid der Staten van d3 provincie Groningen was. Ook
hij wijdde zich aan den landbouw, bekleedde van 1865
tot 1876 de betrekking van wethouder in de gemeente
Uithuizermeeden, van 1876 tot 1888 die van lid der
Provinciale Staten van Groningen, en was in de laatste
drie jaren van dat tijdperk tevens lid van de hoofdkommissie voor de herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen. In 1888 deed
hij afstand van de genoemde betrekkingen, wegens
zijne benoeming tot lid van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal.

Mr. J. J. WILLINGE.

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Drenthe.
21 September 1904-1910.
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Inn J. J. WILLINGE.

M r. J. J. Willing e was, toen hij tot EersteKamerlid gekozen werd, lid van de Tweede Kamer
voor het kiesdistrikt Assen. Hij word den 2 'en Dec.
1849 te Emmen geboren, studeerde in de rechten te
Utrecht ien promoveerde aldaar in 1872. Tot het jaar
1891 oefende hij eene drukke rechtspraktijk te Assen
uit, in welk jaar hij benoemd werd tot rechter in de
rechtbank te dier plaatse. Tevens was hij, kort na
zijne promotie,. leeraar in de staatswetenschappen aan
de H. B. S. te Assen geweest. Zijne kiezers zonden
hem naar den gemeenteraad, waarvan hij acht jaren
lid was, waarvan twee als wethouder.
Then hij tot rechter in de rechtbank to Assen
benoemd werd, bedankte hij als wethouder, en stelde
zich bij de politieke aftreding niet meer beschikbaar
voor lid van den gemeenteraad.
Van 1889 tot 1904 was hij lid der Provinciale
Staten voor Assen, later ook lid van Gedeputeerde
Staten, bedoeld bij art. 89 der Provinciale wet. In
1894 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer
voor het kiesdistrikt Assen : bij de verkiezingen in 1897
en 1901 werd zijn mandaat vernieuwd.

7

Dr. J. WOLTJER.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor de provincie Zuid-Holland.
16 Sept. 1902-1907.
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Dr. J. WOLTJER.
Dr. J. Woltjer is hoogleeraar aan de vrije
universiteit te Amsterdam. Hij is den

4en

Februari

1849 te Groningen geboren. Eerst was hij onderwijzer,
en na verschilleinde akten te hebben gehaald deed
hij in September 1872 toelatings examen voor de Groningsche hoogeschool. Vijf jaren later promoveerde hij
tot doctor in de klassieke letteren, op eene Latijnsche
dissertatie. Daarop weed hij leeraar aan, het gymnasium
en de H. B. S. te Leiden, vervolgens aan het gymnasium te Groningen (1877-81). Sedert October 1881
is dr. Woltjer hoogleeraar in Latijn, Grieksch en paedagogiek aan de vrije universiteit. Zijn geschriften bestaan in: een Latijnsche grammatica, eene studie „Herodes" en nog een paar kleinere, die in de studentenalmanakken van 1898 enz. zijn vermeld.

Mr. E. H. J. M. VAN ZINN1CQ BERGMANN.

Eatholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Noord-Brabant.
8 Aug. 1892-1907.
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Mr. E. H. J. M. TAN ZINNICQ BERGMANN.

Mr. E. H. J. M.
den

H en

N,

an Zinnicq Bergmann,

Augustus 1847 geboren te 's Hertogenbosch,

is zoon van wijlen mr. F. J. E. van Zinnicq Bergmann,
oud-raadsheer en oud-lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.
De beer Van Zinnicq Bergmann promoveerde
te Leiden in 1870, vestigde zich daarna als advokaat
to 's Hertogenbosch en werd benoemd tot archivaris
der provincie Noord-Brabant; dit laatste ambt bekleedde
hij van September 1872 tot November 1879.
In 1873 werd hij benoemd tot rechter-plaatsvervanger, in 1877 tot rijksadvokaat, en in 1881 tot deken
der orde van advokaten te 's Hertogenbosch.
Sedert 8 Augustus 1892 heeft de heer Van
Zinnicq Bergmann voor Noord-Brabant zitting in de
Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Mr. 1E. baron MACKAY.

Anti-rerolutionair.
Afgevaardigde voor de provincie Gelderland.
26 Sept. 1905-1907.

103

Mr. E. baron MACKAY. *)
De heer neas baron Mackay werd den
November 1838 geboren te Nijmegen, studeerde
in de rechten aan de hoogeschool te Utrecht, en
promoveerde aldaar in 1862. Hij was later substituutofficier van justitie en daarna rechter in de rechtbank te Zutphen.
In het jaar 1876 werd de heer Mackay tot lid
der Tweede Kamer gekozen in het kiesdistrikt Amersfoort, en in 1886 in het kiesdistrikt Utrecht. Z. M.
Koning Willem III droeg hem in 1888 de samenstelling
van een ministerie op, waarin hij optrad als minister
van binnenlandsche zaken en in 1890 als minister van
kolonien. Na zijn aftreden in 1891 werd hij in. den
aanvang van het volgende jaar tot lid der Tweede
Kamer gekozen voor het kiesdistrikt Kampen, dat telkens
zijn mandaat vernieuwde.
In het zittingjaar 1884/85 en gedurende 19011905 was de beer Mackay voorzitter der Tweede Kamer.
In 1891 werd hij beinoernd tot Minister van Staat.
V6Or de Juni-verkiezingen van 19o5 stelde hij zich
niet meer voor een kandidatuur voor het lidmaatschap
der Tweede Kamer verkiesbaar. De Prov. Staten van
Gelderland kozen hem toen, in September, ter vervanging van wijlen graaf Van Limburg Stirum tot
lid der Eerste Kamer der Staten-Generaal.
22 en

*) Mr. baron Mackay is gekozen tot lid van de Eerste Kamer
na het overlijden van C. W. graaf van Limburg Stirum; de vorige
%ellen waren toen reeds afgedrukt, zoodat deze biografie niet
treer in de alfabetische volgorde kon komen.
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LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER,
in alfabetische volgorde.

Eene Alfabetische Lijst der Provinci8n met de namen der afgevaardigden
voor de TWEEDE KAMER vindt men achter in het werkje.

Mr. P. J. M. AALBERSE.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Almelo.
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Mr. P. J. M. AALBERSE.

Mr. Petrus Josephus Mattheus Aalb e r s e, geboren te Leiden, den 27en Maart 1871, is
sedert 1897 als advokaat aldaar gevestigd.
Opgeleid aan eene openbare school te Leiden,
vervolgens aan het Katwijksch gymnasium, daarna aar.
de Leidsche hoogeschool, promoveerde hij in 1897 tot
doctor in de rechten, op eene dissertatie: Oneerlijke
concurrentie en haar bestrijding volgens het Neder.
landsche recht.
Te Leiden associeerde hij zich met mr. Barge,
nam al spoedig verschillende openbare betrekkingen
waar, werd in 1899 gekozen tot lid van den Leidschen
gemeenteraad, en in 1901, toen het kollege van B. en W.
met een lid moest worden vermeerderd, tot wethouder
van den burgerlijken stand, de sociale aangeIegenheden
en openbare gezondheidsregeling.
Na dr. Schaepman's dood werd mr. Aalberse,
Februari 1903, tot Kamerlid voor Almelo gekozen. In
Juni 1905 werd zijn mandaat vernieuwd.
Mr. Aalberse werd in 1904 benoemd tot lid
der staatskommissie voor den handeldrijvenden en industrieelen middenstand, in 1905 tot vertegenwoordiger der
regeering in het internat. instituut voor de bestudeering
der middenstandsvragen (te Brussel). Hij schreef verschillende werken op historisch-sociaal en sociaal-ekonomisch gebied en redigeert verschillende periodieken.

J. V. ALPHEN.

Anti-revolutionair.
Afgevardigde van het kiesdistrikt Ommen.

III
J. TAN ALPHEN.

Jan van Alphen werd den ten December
1829 te Hengelo in Twente geboren en was van der
jeugd werkzaam in betrekkingen van administratieven
aard, zoowel in zijn geboorteplaats als elders.
Van 1865 onafgebroken weder te Hengelo gevestigd, werd hij daar tot lid van den gemeenteraad
gekozen en bekleedde, er het wethouderschap van 1869
tot 1881, later bij herhaling tijdelijk. In 1893 werd hij
op verzoek niet herkozen als raadslid.
Van 1882-1889 was hij voorzitter van eene der
35 distriktskommissies voor de herziening van de grondbelasting.
In November 1884 werd de beer Van. Alphen
in het toenmalig ,dubbel kiesdistrikt Almelo gekozen
il in 1888, na de
tot lid der Tweede Kamer; hij vig
splitsing van het distrikt, te Enschede uit, doch werd
onmiddellijk opnieuw afgevaardigd door het distrikt
Ommen, en aldaar in 1891, 1894, 1897, 1901 en 1905
herkozen.
In 1886-87 was hij lid van de parlementaire,
in 189o-93 van de staatskommissie van arbeids-enquete,
in 1895-97 van de staatskommissie betreffende werkliedenpensioenen.
Sedert 1889 heeft de heer Van Alphen voor
het provinciaal distrikt Almelo zitting in de Staten
van Overijsel.

A. H. A. ARTS.
Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Tilburg.
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A. H. A. ARTS.

Antonius Henricus Arnoldus Arts is
geboren te Arnhem, den

2oen

April 1845.

In Februari 1866 nam hij dienst als vrijwilliger
bij het regiment pauselijke zouaven te Rome en werd,
na achtereenvolgens de lagere rangen te hebben doorloopen, op den

Z en

Mei 1868 benoemd tot tweeden-

luitenant bij genoemd korps. Na de inneming van
Rome (20 Sept. 187o) keerde hij naar Nederland terug,
richtte in 1878 te Tilburg eene drukkerij op en begon
daar tevens de uitgave van de Nieuwe Tilburgsche
Courant, waaraan de heer Arts onafgebroken als hoofdredakteur is verbonden gebleven. In 1896 werd hij
gekozen tot lid van den gemeenteraad van Tilburg en
in 1901 tot lid van de Tweede Kamer, welk mandaat
bij de Juni-verkiezingen in 1905 werd hernieuwd.

8

Jhr. Mr. H. W. VAN ASCH VAN WIJCK.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Amersloort,

I15

Jhr. mr. W. TAN ASCII VAN WIRE..

Jhr. mr. Hubert Willem van Asch van
W ij c k werd 3o Augustus 1867 te Assen geboren,
waar zijn vader kommissaris des Konings was.
Na te Utrecht t e zijn gepromoveerd in de rechtswetenschap, vestigde hij zich als advokaat te Arnhem.
In 1898 vaardigde het distrikt Ede hem of naar
de Staten van Gelderland.
In 1901 werd hij, ter vervanging van zijn neef
jhr. mr. T. A. J. van Asch van Wijck, die tot minister
van kolonien benoemd was, te Amersfoort tegenover
mr. W. H. de Beaufort tot lid van de Tweede Kamer
gekozen. In 1905 stond hij weder tegenover mr. de
Beaufort en werd herkozen. Hij is reeds de vierde
van zijn geslacht, die door het kiesdistrikt Amersfoort
naar de Tweede Kamer wordt afgevaardigd.
Hij behoort tot de anti-revolutionaire partij.

Mr. W. H. DE BEAUFORT.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Amsterdam VI.

I17
Mr. W. IL DE BEAUFORT.

De oud-minister mr. W. H. d e B e a u f o r t,
geboren to Leusden in 1845, was van 1877 tot 1883 lid
van de Tweede Kamer voor het kiesdistrikt Tiel; in
1884 werd hij lid der Eerste Kamer, voor de provincie
Zuid-Holland. In ditzelfde jaar echter werd hij door
Amsterdam opnieuw tot Tweede Kamerlid gekozen, Welke
stad hij bleef vertegenwoordigen tot 1897, toen hij door
H. M. de Koningin tot minister van buitenlandsche zaken
werd benoemd.
In deze kwaliteit presideerde de heer De Beaufort
de Haagsche Vredeskonferentie.
In 1901 moest mr. De Beaufort plaats maker
voor mr. R. Melvil baron! van Lijnden, die in het minis
terie-Kuyper met de portefeuille voor buitenlandsche
zaken werd belast.
Bij de Juni-verkiezingen van 1905 werd de heer
De Beaufort door Amsterdam opnieuw tot Kamerlid
gekozen.

J. H. J. BECKERS.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Sittard.
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J. H. J. BECKERS.

Den Z en Mei 186o te Sittard geboren, nam de heer
Be c k e r s, na aen vijfjarigen kursus van het St. Aloysius-Collegie der Jesuiten te Sittard doorloopen te her
ben, eene branderij met bijbehoorende boerderij over
Door reeds op twintigjarigen leeftijd in verschil
lende keuringskommissien als jurylid een werkzaam
aandeel te nemen, heeft hij, voornamelijk op het gebied der veefokkerij, in Limburg aan den landbouw vele
diensten bewezen.
Sedert 1901 lid der Prov. Staten van Limburg,
werd hij in 1903 in het ,distrikt Sittard, gekozen tot
lid van de Tweede Karner.
In 1905 werd zijn mandaat hernieuwd.

Jhr. 1. B. D. VAN DEN BERCI( VAN HEEMSTEDE.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Oosterhout.
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Jhr. I. B. D. VAN DEN BERCH VAN HEEMSTEDE.

Jhr. I. B. D. van den Berch van Heemstede werd den I6en April 186o to Leiden geboren,
en is een zoon van jhr. mr. I. L. C. van den Berch
van Heemstede, die vele jaren in de Tweede Kamer
zitting had voor het kiesdistrikt Leiden, en die 2 Juli
1879 overleed.

Sinds Juni 1891 heeft jhr. I. B. D. van den
Berch van Heemstede zitting in de Tweede Kamer
voor het kiesdistrikt Oosterhout, dat telkens zijn mandaat vernieuwde. Hij behoort tot de roomsch-katholieke partij.
Den 31 en Augustus 1898 werd hij benoemd tot
ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw.

trq

S. VAN DEN BERGH Jr.

V ooruitstrevend-liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Rotterdam I.
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S. VAN DEN BERGH Jr.

De heer S. van den Bergh Jr., den

6en

April 1864 te Osch (N.-B.) geboren, is een der firmanten
van de bekende firma Van den Bergh Limited te
Rotterdam. Hij bezocht het gymnasium te Maastricht
om voor advokaat te worden opgeleid, doch trail op verzoek zijner broeders, die bij de voortdurende uitbreiding
der zaak nieuwe werkkrachten zochten, op i8-jarige-n
leeftijd in de margarine-boterindustrie.
In 1891 werd de intusschen zeer groot geworden
fabriek overgebracht naar Rotterdam en in 1897 werd
zij uitgebreid met een fabriek van gekondenseerde melk.
In 1897 ook werd de heer Van den Bergh in zijn
nieuwe woonplaats gekozen tot lid van den gemeenteraad (distrikt V) en in 1903 herkozen. Van verschillende openbare instellingen werd hij sindsdien bestuurs•
lid en kommissaris.

Mr. Z. VAN DEN BERGH.

Vrijzinnig-demokraat.
Afgevaardigde voor bet kieFdistrikt Den Helder.
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Mr. Z. TAN DEN BERGH,

Mr. Z. van den Bergh is een oudere broeder van het Kamerlid S. van den Bergh Jr. Hij werd
evenals doze te Osch geboren (186o) en promoveerde in
1885 cum laude tot doctor in de rechten.
In 1890 viol de algemeene aandacht op hem
door zijn voordracht op het Kongres van nijverheidsti.hygiene, waar hij, in zake de geneeskundige verzorging van den werkman, zijn voorstellen zag aangenomen tegenover die van den inspekteur van het
geneeskundig staatstoezicht. In verschillende tijdschriften schreef hij over de arbeidswet, de arbeidsbeurzen,
de pachtkommissies ienz., en van hem kwam het denkbeeld van het nuttige Bureau voor sociale adviezen.
Eenigen tijd was hij verbonden aan de fabrieken
van den hoer Van Marken te Delft.
Mr. Z. van den Bergh is lid van den Amsterdamschen gemeenteraad, Bekend is zijn sukses in zake
de drinkwaterleiding, waardoor een noodelooze uitgave
van 13 millioen voor een Rijnwaterleiding werd voorkomen.

Dr. C. F. J. BLOOKER.

Lib eraal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Amsterdam VII.
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Dr. C. F. J. BLOOKER.

Gedurende 22 jaren was. d r. C. F. J. Blooker
praktiseerend geneesheer. En daarbij jaren lang lid
van den Geneeskundigen Kring, waarvan hij in 1891
voorzitter werd. Ook was hij langen tijd sekretaris van
de Noordhollandsche vereeniging het „Witte Kruis";
thans is hij lid van verdienste.
Dr. Blooker was voorzitter van het I e kongres
van openbare gezondheidsregeling, is lid en voorzitter
der gemeentelijke gezondheidskommissie. Hij was lid
van den Amsterdamschen gemeenteraad van 1892 tot
1896, wethouder van publieke werken van 1896 tot 1902
en is sedert 1902 wethouder van armwezen en openbare gezondheid.
Voorts was dr. Blooker, de eenige medicus in
de Kamer, jaren lang voorzitter van de geneeskundige
kommissie van het Algemeen ziekerJonds to Amsterdam. Hij is ridder der orde van den Nederl. Leeuw.

K.

DE BOER

CZN.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Zaandam.

1 29

K. DE BOER Czn.

K. de Boer C z n. werd den

I Oen

October 1852

to Assendelft geboren, waar zijn vader het landbouw
bedrijf uitoefende.
In het jaar 1879 werd de heer De Boer benoemd
tot burgemeester van zijne geboorteplaats en tien jaren
later, in 1889, door het kiesdistrikt Zaandam afgevaardigd naar de Provinciale Staten van Noord-Holland.
Bij de ontbinding der Tweede Kamer, onder het ministerie-Tak, in 1894, werd hij door hetzelfde distrikt gekozen tot l'd van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
in plaats van den heer De Meyier.
Sedert werd zijn naandaat bij elke verkiezing
hernieuwd.

9

Mr. F. J. BoLsius.

Ratholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Roermond,
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Mr. F.J. BOLSIIIS.

Frans Jo z e f Bolsius, geboren 8 Maart 186y
te Roermond, studeerde te Amsterdam en promoveerde
daar 22 Maart 1898 tot doctor in de rechten. Hij
vestigde zich kort daarna als advokaat te Roermond.
Als voorzitter van den R. K. Volksbond en in
andere dergelijke betrekkingen had hij gelegenheid zich
vooral bezig te houden met de belangen van den werkmansstand. 0. a. riep hij, met jhr. mr. Ch. Ruys de
Beerenbrouck te Maastricht, in 1899 den jaarlijkschen
Limburgschen katholiekendag in het leven, ter opwekking van het vereenigingsleven. In 1901 werd mr.
Bolsius benoemd tot rechter-plaatsvervanger bij de arrondissements-rechtbank te. Roermond, en in 1903 tot plaatsvervangend-voorzitter van den Raad van beroep (onge.
vallenverzekering) te Roermond.
Bij tusschentijdsche verkiezing werd hij, 3 Juli
1900, tot lid der Tweede Kamer gekozen. In 1901
en 1905 werd zijn mandaat bij enkele kandidaatstelling
vernieuwd.

Mr. A. P. R. C. baron V. D. BORCEI VAN VERWOLDE.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Ridderkerk.

133

Mr. P. R. C. baron YIN DER BORCH
VAN YERWOLDE,

Baron Van der Borch werd i Febr. 1842
te Oosterhout geboren en promoveerde 10 Juni 1866
te Leiden tot doctor in de beide rechten.
Van 1868-7o was hij griffier bij het kanton
gerecht te Maarssen; van 1872-77 burgemeester der
gemeente Gorssel
Van 1884 tot 1888 had de heer Van der Borch
zitting in de Tweede Kamer voor het kiesdistrikt Zevenbergen, van 1888 tot 1894 voor het distrikt Schiedam.
In Juni 1897 werd hij in het kiesdistrikt Ridderkerk
gekozen en in 1901 en 1905 herkozen.
Hij behoort tot de anti-revolutionaire partij en
heeft zich, sedert er in deze partij scheuring kwam,
aangesloten bij de fractie Kuyper. Bij voorkeur houdt
hij zich met landbouwbelangen bezig.
De heer Van der Borch van Verwolde heeft ook
zitting in de Provinciale Staten van Gelderland. In
Mei 1886 werd hij in het hoofdkiesdistrikt Ruurlo gekozen en in Juni 1894 tot lid van Gedeputeerden.
Koning Willem III benoemde hem tot Hds.
kamerheer in buitengewonen dienst. In April 1898
werd hij door H. M. de Koningin-Regentes tot kamerheer in buitengewonen dienst van H. M. de Koningin
benoemd, en op 31 Augustus door H. M. de Koningin
tot ridder in de orde van den Ned. Leeuw.

DR. D. Bos.

Vrijzinnig-demokraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Winschoten.
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Dr. D. BOS.

Dr. B o s, afgevaardigde voor Winschoten, werd
13 Sept. 1862 te Groningen geboren.
Als kandidaat in de wis- en natuurkunde aan
de Groningsche universiteit, werd hij in Augustus 1883
benoemd tot leeraar in de wis- en natuurkunde aari
het gymnasium te Winschoten.
Hij promoveerde in 1888 op eene natuurkundige dissertatie; richtte in 1890 mede op de Nederl.
hypotheekbank te Veendam, waarvan hij sedert een
der direkteuren is; werd in 1893 deelgenoot in eene
handelszaak te Winschoten, en vroeg en verkreeg den
'en Februari 1893 eervol ontslag als leeraar aan het
gymnasium.
In deze zelfde maand werd hij verkozen tot lid
van den gemeenteraad en eerst medewerker zijnde aande Winschoter Courant, was hij gedurende de jaren
1894 en 1895 redakteur ervan.
Van 16 October 1895 tot I Januari 1901 was
dr. Bos schoolopziener in het arrondissement Winschoten. In 1897 kandidaat van de vrijhandelsgezinden
te Winschoten, kwam hij in herstemming met mr. Troelstra, die verkozen werd. In 1901 behaalde dr. Bos
de overwinning op den heer Van Kol. In 1905 werd
zijn mandaat bij eerste stemming vernieuwd.

Dr. M. A. BRANTS.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Ede.
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Dr. N. A. BRANTS.

D r. M. A. Brants werd den I ten Juni 1853
op den huize Wildenborch, onder Vorden, geboren.
Hij studeerde te Utrecht in de wis- en natuurkundige vakken en promoveerde aldaar den 22 en Juni
1881, op eene natuur-historische dissertatie, tot doctor
in de plant- en dierkunde.
In October 1882 werd hij leeraar in de planten dierkunde aan het gymnasium en de hoogere burger
school te Zutphen, uit welken tijd dateert zijn energiek optreden tegen het schrikkelijk ,drankmisbruik van
het Nederlandsche yolk. Met hart en ziel geheel-ont
houder, wist hij velen door woord en voorbeeld te
overtuigen.
In December 1895 werd mr. Brants benoemd tot
burgemeester der gemeente Zelhem, — in October
1901 werd hij gekozen tot lid der Provinciale Staten
van Gelderland, voor het distrikt Doesburg.
Op 24 Februari 1903 vaardigde de anti-revG
lutionaire partij in het distrikt Ede hem voor de eerste
maal of als haren vertegenwoordiger in de Tweede
Kamer, welk mandaat in 1905 door zijne kiezers werd
vernieuwd.

A. BRUMMELKAMP.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor liet kiesdistrikt Loosduinen,
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A. BRUMMELKAMP.

Anthony Brummelkamp, geboren (1839)
te Hattem, waar zijn vader predikant was, studeerde
theologies te Kampen en te Edinburg; diende als predikant de christelijk gereformeerde gemeente te Alkmaar
en te Groningen; wijdde zich, na zijn emeritaat verzocht
te hebben, van 1888-1897 aan de redaktie van het
anti-revolutionaire blad De Nieuwe Provinciale Groninger Courant ; en werd in laatstgenoemd jaar, bij herstemming, tot lid der Tweede Kamer gekozen voor
het hoofdkiesdistrikt Loosduinen.
In 1901 en 1905 werd zijn mandaat door zijne
kiezers vernieuwd.
Hij schreef o. a.: Bilderdific, Da Costa en andere
opstellen. Leiden 1894. — Voor het Gemeene Best.. Nijkerk
1898. — Het Genie een Scheppingsgave. Leiden 1901.

Mr. W. K. F. P. graaf VAN BYLANDT.

Christelijk-historisch.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Apeldoorn.

141
Kr. W. K. F. P. graaf TAN BYLANDP.

Graaf van Bylandt werd den 4en December
1841 te 's Gravenhage geboren. Hij studeerde in de
rechten te Leiden en promoveerde aldaar in Juni 1863.
In 1864 werd hij aangesteld tot attache bij Z.Ms.
gezantschap te Frankfort a/M., en na den afloop van
den oorlog in 1866 verplaatst als sekretaris van legatie
naar het gezantschap te Berlijn, daarna naar dat te
Weenen, en vervolgens als rand van legatie te Berlijn,
Londen en Parijs, terwijl hij in 't begin van 1876 benoemd werd tot chef van het kabinet van den minister
van buitenlandsche zaken, met den rang van ministerresident. In 1879 volgde zijne benoeming tot minister
bij de hoven te Stockholm , en Kopenhagen, doch
heer van Bylandt, zag zich door familie omstandigheden
genoopt, in 't begin van 1882 non-activiteit aan te
vragen. Hij ontving daarna den rang van buitengewoon
gezant en gevolmachtigd minister. Na zijne terugkomst
uit den vreemde, in 1882, werd hij door het kiesdistrikt
Amersfoort afgevaardigd naar de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, waarvan hij onafgebroken lid is geweest, sedert 1897 voor het kiesdistrikt Apeldoorn.

A. baron VAN DEDEM.

Vrij anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Zwolle.
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A. baron TAN DEDEM.

Sedert 1879 heeft Alexander baron van
Dedem in de Tweede Kamer zitting voor het hoofdkiesdistrikt Zwolle. Hij behoorde steeds tot de rechterzijde van de anti-revolutionaire partij en was een tijdlang
voorzitter van hoar Kamerclub. Na de ontbinding onder
het Iministerie-Tak scheidde hij zich van de fractie-Kuyper
of en thans heeft hij zich aangesloten bij de vrij-antirevolutionairen, die onder de leiding staan van jhr. De
Savornin Lohman.
De heer Van Dedem is vroeger cavalerie-officiel
geweest. Niet echter van de militaire kwesties maakt
hij als afgevaardigde bij voorkeur zijn fort, maar het
liefst geeft hij adviezen omtrent landbouw-aangelegenheden. Als groot-grondeigenaar, en wat men vroeger
noemde heereboer, is hij met die aangelegenheden van
nabij bekend. Hij behoorde tot de oprichters van den
Boerenbond.

Mr. C. Th. VAN DEVENTER.

Vrijzinnig-demokraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Amsterdam IX.
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Mr. C. Th. TAN DEVENTER.
Mr. C. T h. van Deventer is te Dordrecht
geboren. Hij deed eind-examen aan de H. B. S. aldaar,
van welke zijn vader directeur was (1874), en werd
in 1875 student te Leiden, waar hij in 1879 promoveerde
op eene dissertatie: Zijn naar de grondwet onze Kolonien
deelen des Rijks?
In Juni van dat jaar ging hij' naar Delft en deed
hier in Juni 188o het grootambtenaarsexamen. Den
H en September d.a.v. ging hij naar Indie, was tot 1885
griffier te Ambon, daarna raadslid te Semarang en werd
Mei van laatstgenoemd jaar in het advokaten-kantoor
van mr. Sloet van Hagensdorp opgenomen. In 1897
reisde hij naar Nederland terug, werd muziek-korrespondent van De Locomotief, sLelde zich onderwijl met
koloniaal-politeke manners van naam in verbinding, en
vestigde hier te lande de aandacht op zich door een
artikel in De Gids, over „de eereschuld aan Indie"
(Augustus 1899).
Sindsdien werd de heer Van Deventer een publicist over Indische zaken van den eersten rang. In De
Gids, Neerlandia, Indische Gids, Locomotief, Sociaal
Weekblad e. a. periodieken verschenen tal van belangrijke artikelen van zijn hand over Indische financien
en koloniale politiek; van De Gids werd hij lid der
redactie.
Voorjaar 1904 bewerkte mr. Van Deventer, in
opdracht van den minister van kolonien, bijgestaan door
5 andere medewerkers, het bekende Overzicht van den
ekonomischen toestand der inlandsche bevolking van
Java en Madoera; kort na de verschijning van dit werk
werd hij benoemd tot ridder der orde van dcn Nederlandschen Leeuw.
10

Mr. W. DOLE.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt 's-Gravenhage II.
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Mr. W. DOLS.

Mr. W. .D o 1 k, die den lien September 1902
wijlen den heer Conrad opvolgde, werd den I I en October 1853 te Leur (Noord-Brabant) geboren.
In 1872 deed hij eind-examen aan de Hoogere
Burgerschool met 5-jarigen cursus te Utrecht en in 1874
werd hij student in de rechten aan de universiteit aldaar.
Den I8 en Juni 188o promoveerde hij tot doctor in de
rechtswetenschap op ,een proefschrift, getiteld: Internationaal Privaatrecht, I, Personenrecht. Den 2 'en December 1882 promoveerde hij bovendien tot doktor in de
staatswetenschap, op ieen proefschrift: Internationaal
frivaat;-echt, II, Zakenrecht.
Valli I Januari 1883 tot I Mei 1891 was mr. Dolk
sekretaris van den Raad van beheer en van de redaktie
van het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad. In
1891 verhuisde hij naar Den Haag, waar hij den I7en
Juni 1896 lid van den gemeenteraad, en den 9en Mei
1898 lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland werd.

Jhr. Mr. W. TH. C. VAN DOORN.

Unie-liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Gouda.
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Jhr. Mr. W Th. C. TAN DOORN.

J h r. Van D o o r n is geboren te Utrecht, den
I 2en Februari 1853. Hij studeerde aldaar aan de universiteit en promoveerde ier op 23-jarigen leeftijd.
Daarna was hij eenige jaren ambtenaar aan het departement van waterstaat, tot 1881, tot hij burgemeester
werd van Naaldwijk en De Lier.
Hij bleef dit tot 1889. Toen werd hij, voor
enkele maanden, hoof dredakteur van de Avondpost.
Vervolgens vestigde hij zich als advokaat te 's Gravenhage.
In 1894 weird hij benoemd tot adjunkt-rijkskommissaris bij de Maatschappij tot exploitatie van staats.
spoorwegen en bij de Holl. IJz. Spoorweg-maatschappij.
In 1903 werd hij tot rijkskommissaris bevorderd.

Mr. H. L. DRUCKER.

Vrijzinnig-demokraat.
Afgevaardigde vcor het kiesdistrikt Groningen.
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Mr. H. L. DRUCKER.

Hendrik Lodewijk Drucker werd den

I I en Augustus 1857 te Amsterdam. geboren. Hij bezocht van 187o tot 1875 de H. B. S. te Leiden,
legde in 1875 het eind-examen aan gencemde H. B. S
af, en daarna het toelatings examen tot de universiteit. Hij studeerde in de rechten aan de universiteit
aldaar en werd in 1879 tot doctor in de rechtswetenschap bevorderd. Na nog een jaar lang aan de hooge
school te Leipzig zijne studies te hebben voortgezet,
vestigde hij zich als advokaat te Amsterdam. In 1882
werd hem aan de universiteit te . Groningen het professoraat in het Romeinsch recht opgedragen, en in
1889 werd hij tot professor in hetzelfde yak aan de
universiteit te Leiden benoemd. In Maart 1897 verkreeg hij eervol ontslag uit ideze betrekking.
In 1894 werd hij in het kiesdistrikt Groningen
tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
gekozen, en in 1897, 1901 en 1905 werd zijn mandaat
vernieuwd.

L. F. DIIYMAER VAN TWIST.
Anti-revolutionair.
Afgevaardigde vcor het kiesdistrikt Steenwijk.
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L. F. DUYMAER TAN TWIST.

Lodewijk Franciscus Duymaer van
T w i s t, den 9en November 1865 te 's Gravenhage ge
boren, trad op 28 Augustus 1883 als vrijwilliger in dienst
bij het 4 e regiment infanterie te Leiden. Na bij Kon.
besluit van 18 November 1889 benoemd te zijn tot
2 e luitenant der infanterie, volgde zijn bevordering tot
le luitenant op 13 Juni 1894.
In 1897 van anti-revolutionaire zijde tot kandidaat gesteld voor de Twcede Kamer der StatenGeneraal in het ,d's 4.rikt Gouda, bleef hij 3o stemmen
achter bij het aftredend lid der libera7e partij mr. C.
J. E. graaf van Bylandt. Bij de verkiezingen in 1901
kandidaat gesteld voor het distrikt Stcenwijk, werd
hij hier tot afgevaardigde gekozen en we.-d zijn mandaat
in 1c05 vernieuwd.
De heer Duymaer van Twist werd bij K. B. van
13 Juni 1905 bevorderd tot kapitein der infanterie en
ter beschikking gesteld van den minister van oorlog.

Mr. TH. J. A. DUYNSTEE.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Druten,
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Mr. Th. J. A. DUYNSTEE.

M r. T h. J. A. Duynstee is 23 Februari
1858 geboren en den I6en Januari 1883 te Leiden tot
doctor in de rcchten gepromoveerd.
Hij vestigde zich daarna als advokaat te 's Gra
venhage, vervolgens te Tilburg. Alsdan werd hij be
noemd tot griffier bij de rechtbank te Sittard (22 Mei
1885), om deze betrekking den I7 en Juli 1889 te verwisselen met het ambt van kantonrechter te Druten_
Dit bleef hij tot 17 November 1893, toen mr. Duynstee
benoemd werd tot rechter in de arrondissements
rechtbank te Roermond, om den 4 e n Juli 1898 naar
Maastricht te worden overgeplaatst.
Eindelijk werd mr. Duynstee den 23 en Maart
1903 geroepen tot zijn tegenwoordig ambt : dat van
raadsheer in het gerechtshof te 's Hertogenbosch.
Gedurende de jaren 1889-1893 nam hij de betrekking waar van schoolopziener in het arrondissement
Zalt-Bommel.
Bij de Juni-verkiezingen in 1905 werd zijn mandaat als Kamerlid door zijne kiezers vernieuwd.

K. ELAND.
Unie-liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Arnhem.
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K. ELAND.

Zijne Exc. de oud-minister luitenant-generaal
K. Elan d, werd den I5 e n September 1838 geboren
en trad den 30 en Juli 1858 als tweede-luitenant der Beni,1
in dienst. Achtereenvolgens doorliep hij de verschillendt
rangen: eerste-luitenant i8 Aug. 185o, kapitein 29 September 1868, majoor en direkteur der krijgsschool 26
September 1878, luitenant-kolonel 5 Februari 1883, tot
hij den b en Maart 1891 bevorderd werd tot kolonel bij
den generalen staf.
Den 3I e n Maart 1894 we:d de beer Eland be
noemd tot generaal-majoor, kommandant der stelling
van Amsterdam, en nadat bij de verkiezingen in 1897
de liberalen de meerderheid hadden verworven, word
hij died i en Augustus door H.M. de Koningin belast
met de portefeuille van het departement van oorlog.
Tot i April 1901 had de beer Eland minister
zitting in het kabinet-Pierson. Onderwijl was hij den
Z en Augustus 1898, op den verjaardag van H.M. de
Koningin-Moeder, bevorderd tot luitenant-generaal.
Den T en Augustus 1902 vroeg en verkreeg de
beer Eland ,eervol ontslag uit den militairen dienst
met recht op pensioen. In velerlei opzichten had hij
zich, in zijn langdurige loopbaan, voor de openbare
belangen verdienstelijk gemaakt.
Generaal Eland werd - 14 September 1905 tot
Kamerlid gekozen, in de plaats van mr. P. Rink die
tot minister was benoemd.

P. B. J. FERF.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Hoorn.
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P. B. FERF.

De afgevaardigde voor het kiesdistrikt Hoorn,
Petrus Boele Jacobus Ferf, werd den 9en
Jan. 1854 te Bergum (Friesland) geboren. Hij deed Let
kandidaat-nota:is-examen in 1877, werd kort daarna benoemd tot sekretaris der gemeente Wormerveer, in
1879 tot burgemeester van Westzaan en in 188o tevens
tot burgemeester van Koog a/d. Zaan.
De heer Ferf, lid der Provinciale Saten van
Noord-Holland voor het distrikt Zaandam, werd in Juli
1888 gekozen tot lid van Gedeputeerde Staten van dat
gewest, in welk kollege hij nog zitting heeft.
Ook vele andere betrekkingen werden en worden
nog door den heer Ferf vervuld, welke in hoofdzaak
betrekking hebben op het gebied van den landbouw en
andere openbare instellingen.
In September 1891 werd hij tot lid der Tweede
Kamer gekozen, om de plaats in te nemen, welke vakant
geworden was door de benoeming van mr. W. K. baron
van Dedem tot minister van kolonien. In 1897, in 1901
en 1905 werd zijn mandaat door de kiezers van Hoorn
vemieuwd.

Jhr. Mr. P. VAN FOREEST.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Alkmaar.
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Jhr. Mr. P. VAN FOREEST.

Pietervan Foreest werd 19 December 1845
te Alkmaar geboren. Hij studeerde te Utrecht in de
rechten.
Na zijne promotie, in 1870, werd hij in 1871
burgemeester van de Wieringerwaard. Sinds 1876 woont
hij te Heiloo. In 1895 werd hij dijkgraaf van de
Hondsbosschen en Duinen tot Petten. In 1899 werd
hij benoemd tot dijkgraaf der Uitwaterende sluizen in
Kennemerland en West-Friesland.
Van de ,oprichting of is hij lid der kommissie van
toezicht op de rijkslandbouw-proefstations, van welke
kommissie hij nu reeds jaren voorzitter is.
In 1903 werd hij voor het eerst gekozen tot lid
der Tweede Kamer. In Juni 1905 werd zijn mandaat
vernieuwd.

11

P. F.

FRITYTIER.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Hontenisse.
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P. F. FRUYTIER.

Petrus Franciscus Fruytier is geboren to Hontenisse, i Februari 1852. Tot voor eenige
jaren oefende hij het landbouwbedrijf uit.
Op betrekkelijk jeugdigen leeftijd benoemd tot
lid van den gemeenteraad zijner geboorteplaats, verwisselde hij die betrekking in 1893 met die van gemeente ontvanger.
Hij is bestuurslid en ontvanger-griffier van verschillende polders en waterschappen in zijne omgeving.
Daartoe benoemd door Ged. Staten, maakte hij in 1882
deel uit van de kommissie voor de herziening dei
belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen
(schattingsdistrikt Middelburg) en in 1897 van die voor
de gebouwde eigendommen in het distrikt Goes.
Hij werd den B en Augustus 1888 benoemd tot
lid der Provinciale Staten van Zeeland, in 1903 tot lid
van Gedeputeerden. Sedert Juni 1901 heeft de heer
Fruytier zitting in de Tweede Kamer der StatenGenera al.

Mr. H. GOEMAN BORGESITTS.

Unie-liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Enkhuizen.
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Mr. H. GOEMAN BORGESIUS.

Mr. Goeman Borgesius begon zijne loopbaan als leeraar bij het middelbaar onderwijs. Later
werd hij hoofdredakteur van het dagblad Het Vaderland
Op dertigjarigen leeftijd werd hij den i7 en Octoberg 1877 in het hoofdkiesdistrikt Winschoten gekozen
tot lid der Tweede Kamer, welk ambt hij gedurende
vier-en-twintig jaren onafgebroken heeft bekleed; sedert
1890 had hij zitting voor het kiesdistrikt Zutphen. In
1893 werd hij voorzitter van de libe-ale Kamerklub en
na het optreden van het rninisterie-Roell president van
de Kamerklub der vooruitstrevende liberalen. In JulE
1897 benoemd tot minister van binnonlandsche zaken,
verklaarde hij zich bereid het Kame:lidmaatschap mez
het ministerambt to vereenigen en word hij door zijn
distrikt . herkozen. Na de verkiezingen van 1901 trad
hij als minister af.
In Juni 1905 werd hij tot Kamerlid gekozen door
Zutphen en Enkhuizen. Hij nam de benoeming aan
voor laatstgenoemd distrikt. Daarna werd hij door
H. M. de Koningin belast met de vorming van een ministerie, waarin hij ,echter zelf geen zitting nam.
De heer Borgesius is de oprichter van den Volksbond, vereeniging tot bestrijding van drankmisbruik
Met hoeveel ijver hij steeds werkzaa.m was voor de
volksbelangen, daarvan getuigen ook de Vereeniging
voor volksonderwijs en de Maatschappij tot nut van
't Algemeen.

S. M. H. VAN GIJN.

Liberaal.
Afgevaardigde voor bet kiesdistrikt Dordrecht.
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S. M. H. VAN GUN.

De heer S. M. Hugo van G ij n werd den
8 en

October 1848 to Dordrecht geboren. Voor den

handel opgeleid, nam hij in 187o, na den dood zijns
vaders, de leiding der zaken (houthandel) over.
Naast andere betrekkingen, wed de heer Hugo
van Gijn in 1877 tot lid van den gemeenteraad en
eenige jaren later tot wethouder van de gemeente
Dordrecht gekozen, welke betrekkingen hij evenwel
spoedig na zijne verkiezing tot lid van de Tweede
Kamer, in Maart 1889, ter vervanging van wijlen den
heer mt. J. B. van Ossenbruggen, nederlegde. Sedert
dien tijd werd het mandaat van den heer Hugo van
Gijn door het kiesdistrikt Dordrecht steeds vernieuwd

Mr. TH. HE EDISKERK.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Sliedrecht.
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Mr. TH. HEENSHERK.

Theodorus Heemskerk, geboren 20 Juli
1852 te Amsterdam, promoveerde te Leiden in de rechten
den 13 e n Mei 1876 en vestigde zich daarna als advokaat bij het gerechtshof te Amsterdam. Sinds 1879
is hij ook prokureur en van 1877 tot 1887 was hij
plaatsvervangend kantonrechter in het 3 e kanton.
Den Len Februari 188o werd mr. Heemskerk
sekretaris van den Raad van Tucht voor de koopvaardij. In 1883 werd hij gekozen tot lid van Prov.
Staten van Noord-Holland voor Weesp en sedert telkens
herkozen. In 1888 zond Ridderkerk en in April 1893
vaardigde Harlingen hem of naar de Twe-L'ele Kamer,
doch hij werd in 1894 evenals in 1891 niet herkozen.
In 1894 echter droeg Sneek hem em mandaat op, tot
1897.

Van 1889 tot 1895 en vanaf October 1900 was
mr. Heemskerk lid van den gemeenteraad van Amsterdam; den I5 en Mei 1901 werd hij tot wethouder gekozen
in plaats van den tot burgemeester benoemden mr. Van
Leeuwen.
In 1897 werd mr. Heemskerk benoemd tot lid
van de staatskommissie tot bevorder - ng der kodificatic
van het Internationaal Privaatrecht; ook was hij een
der gedelegeerden van Nederland op de Haagsche
Konferentie van 1900 voor het Internat. Privaatrecht en
in 1904 op de Brusselsche Konferentie. Van 1901
tot 1905 was hij Kamerlid voor Amsterdam VII, sedert
Juni 1905 vertegenwoordigt hij Sliedrecht.

S. baron VAN HEEMSTRA.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor bet kiesclistrikt Hilversum,
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S. baron TAN HEEMSTRA.

De heer Schelto baron van Heemstra
werd den 30en September 1842 geboren te Irnsum,
waar zijn vader grietman was van de grietenij Rauwerderhem.
In 1871 werd hij benoemd tot burgemeester der
gemeente Hillegom, welke betrekking hij vervulde tot
1882, toen hij na den dood zijner ouders zich metterwoon vestigde op hun landgoed, het huis „Ter-Leede"
te Sassenheim. In laatstgenoemde gemeente werd hij
in 1885 tot lid van den gemeenteraad gekozen en in
lietzelfde jaar tot wethouder benoemd, als hoedanig
hij in 1896 zijn ontslag nam.
In datzelfde jaar trad de heer Van Heemstra
op als directeur der Vereeniging van hooger onder
wijs op gereformecrden grondslag, wat hij bleef tot
Juni 1904, terwijl hij in 1889 gekozen werd tot lid der
Provinciale Staten van Zuid-Holland voor het kiesdistrikt Leiderdorp, en bij de Juni-verkiezingen in 1897
het hoofdkiesdistrikt Hilversum heal als lid afvaardigde
naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In 1901
en 1905 werd zijn mandaat vernieuwd.
Sedert April 1903 is baron Van Heemstra burgemeester der gemeente Sassenheim.
De heer Van Heemstra is bovendien hoofd-ingeland van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Mr. P. C. J. HENNEQUIN.

Vooruitstrevend-liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Oostburg.
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Mr. P.

C.

J. HENNEQUIN.

In 1878 werd de heer Hennequin benoemd
tot burgemeester van Sint-Kruis in Zeeland en in 1888
tevens tot burgemeestier van Aardenburg.
Sedert 1879 heeft hij zitting in de Provinciale
Staten van Zeeland voor het kiesdistrikt Sluis.
In 1891 werd hij in het kiesdistrikt Oostburg
gekozen tot lid der Tweede Kamer.
De heer Hennejuin behoort tot de liberale partij
In zijn distrikt is zijn persoonlijke invloed zoo groot
en staat hij zoo hoog aangeschreven, dat, ofschoon
zijne partij daar in de minderheid is, hij er in Juni 1897
met groote meerderheid bij eerst .e, stemming werd her
kozen. In 1901 en 1905 werd zijn mandaat vernieuwd.

V. A. M.

VAN DEN HEITVEL.

Eatholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Eindhoven.
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V. A. M. VAN DEN HEUVEL.

Vincentius Adrianus Maria van den
H e u v e 1, geboren te Geldrop, den,

8 en

December 1854,

voleindigde zijne studien te Rolduc, waarna hij een
werkzaam deel nam in de uitbreiding van de door zijn
vader gedreven fabriekszaak in wollen stoffen onder
de firma A. van den Heuvel & Zoon.
In 1895 werd hij in plaats van zijn inmiddels
overleden vader gekozen tot lid der Prov. Staten van
Noord-Brabant, voor welke betrekking hij zijn mandaat
steeds hernieuwd zag.
Tengevolge van het overlijden van Jhr. J. Smits
van Oyen, werd hij{ in November 1898 door het distrikt
Eindhoven afgevaardigd als lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal, welk mandaat hem bij de in 1901
en 1905 gehouden periodieke verkiezingen andermaal
werd opgedragen.

Dr. H. F. R. HIIBRECHT.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Amsterdam I.
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1)r. II. F. R. HUBRECHT.

De afgevaardigde voor Am3terdam. I werd 15 September 1844 geboren, volgde de lessen aan de Technische school te Utrecht , en van prof. dr. Kerckhoff te
Groningen en promoveerde te Heidelberg in 1864. Het
volgende jaar werd hij te Utrecht tot leeraar aan
Technische school benoemd.
In 1865 werd hij benoemd tot leeraar aan de
H. B. S. met 5 j. c. te Rotterdam en in hetzelfde
jaar tot leeraar aan de R. H. B. S. te Utrecht,
loch deze laatste benoeming werd niet door hem aangenomen.
In Februari 1869 werd hij directeur der Openbare Handelsschool te Amsterdam, uit welke hotrekking
hij in December 188o zijn ontslag nam, om directeur
te worden van de Ned. Bell-telefoon-maatschappij.
Behalve deze betrekking neemt dr. Hubrecht waar
die van directeur van het administratiekantoor Hubrecht
c. s. (1880), van de Amstel-hotel-maatschappij (1872),
en is hij lid der kommissie voor de konsulaire examens
(1875), van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
te Amsterdam (1889), waarvan hij sedert 1935 ondervoorzitter is. Voorts is hij lid der Provinciale Staten
van Noord-Holland (1898) en ridder in de orde van
den Ned. Leeuw (1893).
Dr. Hubrecht is lid der Tweede Kamer sedert
1901.

12

F. W. N.

HIIGENHOLTZ.

Sociaal-demokraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Weststellingwerf,
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F. W. N. HUGENHOLTZ.

Ds. F. W. N. H u g e n h o l t z J r., in Nederland
geboren, doch reeds op vrij jeugdigen leeftijd met
zijn vader, die predikant te Grand-Rapids is, naar
Amerika gegaan, voltooide daar zijn studien en verkreeg
zijn radikaal bij de ,Unitariers aldaar.
Eerst stichtte hij in een plaatsje in Amerika een
eigen kerkelijke genmeente, daarna nam hij een beroep
naar Nederland aan: de betrekking van voorganger bij
den Protestantenbond te Schiedam. Hier stichtte hij
het weekblad Onzc Kring, waarin hij zijn denkbeelden
over vrijzinnig-godsdienstige demokratie blootlegde.
In het begin van 1899, nadat hij zijn predikambt had neergelegd, sloot hij zich aan bij de Sociaaldemokratische arbeiderspartij. Hij werd in 1901 door
Weststellingwerf tot lid der Tweede Kamer gekozen.
In 1905 werd zijn mandaat vernieuwd.

Mr. J. W. H. M. VAN IDSINGA.

Vrij anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Bodegraven.
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Mr. J. W. H. M. VAN IDSINGA.

Johan Willem Herman Meyert van
I d s i n g a werd den I3e n Juli 1855 geboren en promoveerde den 2I en October 188o aan de rijksuniversiteit
to Leiden tot doctor in de staatswetenschap, op een
proefschrift, getiteld: Geschiedenis en beginselen van
art. 91 onzer grondwet, en denzelfden dag tot doctor
in de rechtswetenschap op Stellingen. Eenige dagen
daarna werd hij benoemd tot ambtenaar bij het departe
ment van binnenl. zaken, waar hij later mr. Arntsenius,
bij , liens benoeming tot griffier van de Tweede Kamer,
opvolgde in het ambt van ref erendaris, chef der afde,eling binnenlandsch bestuur.
Bij de oprichting der vrij anti-revolutionaire partij,
onder leiding van den heer De Savornin Lohman, nam
hij daaraan een werkzaam aandeel.
Tijdens zijne verkiezing tot lid van de Tweede
Kamer op 27 Juni 1901 bekleedde hij nog de betrekking van ref erendaris bij het departement van
- binnenlandsche zaken.

Mr. G. JANN1NK.

Unie-liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Lochem.
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Mr. G. JA.NNINK.

De zetel voor Lochem werd door m r. G. J a nn i n k, unie-liberaal, op den aftredenden sociaal demokratischen afgevaardigde den heer W. P. G. Helsdingen veroverd.
Mr. Jannink is den

25en

Juli 1865 geboren en

werd in 1895 tot lid der Staten van Overijsel benoemd.
Sedert 1896 is hij lid van Gedeputcerden dier provincie

J. C. J. JANSEN.

Unie-liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt 's Gravenhage III.
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J. C. J. JANSEN.

Joannes Coenraad Jansen, geboren te
's Gravenhage, 14 December 1840, werd September
1855 geplaatst als adelborst van den scheepsbouw op
de Kon. Akademi, voor zee- en landmacht te Breda
Hij doorliep de verschlllende rangen als ingenieur
der marine en werd November 1881 tot hoofdingenieur
bevorderd. In 1889 werd hij benoemd tot chef der
afdeeling materieel aan het deparcement van marine,
welke betrekking hij bekleodde tot hij in Aug. 1891
werd belast met de portefeuille van marine in het
kabinet Tak-Van Tienhoven. Naar men weet, had de
uitslag der verkiezingen in het voorjaar van 1894 den
val van dit kabinet tengevolge.
In Juli 1897 aanvaardde hij weder de portefeuille
van marine in het kabinet-Pierson, doch werd door
het aannemen van een amend:merit op zijne begrooting
in December 1897 gedwongen zijn ontslag te nemen.
In 1881 was de beer Jansen gekozen tot lid
der Provinciale Staten van Noord-Holland, voor het
distrikt Den Helder, en in 1903 werd hij lid van den
gemeenteraad van 's Gravenhage.

Mr. F. I. J. JANSSEN.

Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Maastricht.
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Kr. F.

J. JA.NSSEN.

M r. F. I. J. Janssen werd den

z9 en

Maart

1871 te Maastricht geboren.
Hij promoveerde den

9en

November 1893 tot

doctor in de rechten en vestigde zich daarna als advokaat en prokureur te Maastricht. Sinds _Tull 1899 is
hij daar lid van den gemeenteraad en sedert November
1900 is hij plaatsvervangend kantonrechtcr.
Bovendien is de heer Janssen kommissaris mode
oprichter van de Societeit tot bevordering van nationalen handel en industre, en van de Zuid-Limburgsche,
Bank te Maastricht.
Zijne politieke beginselen vallen onder de vooruitstrevend-katholieke. Hij werd den"5 en April voor
het eerst tot lid der Tweede Kamer gekozen.

Jhr. Mr. A. P. C. VAN KARNEBEEK.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Utrecht I.
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Jhr. Mr. A. P. C. VAN KARNEBEEK.

Jhr. Mr. Abraham Pieter Cornelis
van K a r n e b e e k werd den I 4 en September 1836
te Amsterdam geboren, studeerde te Utrecht en werd
aldaar tot meester in de rechten gepromoveerd. Kort
daarna trad hij in de diplomatieke loopbaan, waarin
hij beurtelings aan het departement van buitenlandschc
zaken en in het buitenland werkzaam bleef tot in
1879, laatstelijk als minister-resident te Stockholm. Hij
werd toen tot kommissaris des Konings in Zeeland
benoemd en vervulde die betrekking tot in 1884. In het
volgende jaar trad hij op als minister van buitenlandschc
zaken, ter vervanging van jhr. mr. Van der Does de
Willebos, in het kabinet dat de grondwetsherziening
tot stand bracht. In 1891 werd hij voor de Tweede
Kamer der Staten-Generaal gekozen te Rotterdam, en
in 1894 te Utrecht, dat in 1897, 1901 en 1905, bij de
Juni-verkiezingen, hem opnieuw afvaardigde.

TH. M. KETELAAR.

Vrjzinnig-demokraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Amsterdam V,
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Tii.

KETELXAR.

Theodoor Matthieu Ketelaar, den 6en
Mei 1864 te Amsterdam geboren, werd opgele:d tot onderwijzer aan de kweekschool voor onderwijzers en
onderwijzeressen aldaar (1878-1882).
Den T en November 1882 trad hij in funksie als
e onderwijzer en doorliep de verschillende graden tot
I e onderwijzer (1889). In Januari 1890 werd hij benoemd

3

tot algemeen sekretaris van den Bond van Nederlandsche onderwijzers, die toen 7 afdeelingen met ruim 600
leden telde, doch thans ruim 16,o afdeelingen heeft
met + 5600 leden. De hoer Ketelaar is redacteur
van het Bondsorgaan, dat in 1890 in klein formaat
tweemaal 's maands verscheen en nu in meer dan tweemaal zoo groot formaat alle weken uitkomt.
De beer Ketelaar werd in 1897, 1901 en 1905 te
Amsterdam, distrikt V, gekozen tot lid der Tweede
Kamer.

D.

DE KLERK.

Vooruitstrevend-liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Rotterdam II.
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D. DE KLERK.
Een der hoofdmannen in de werkliedenbeweging,
behoorende tot het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond, oprichter van de smidsgezellenvereeniging St. Eloy, waarvan hij jarenlang voorzitter was.
De heer De Klerk is lid van den gemeenteraad
van Rotterdam en werd er in Juni 1897 tot lid der
Tweede Kamer gekozen in het IIe distrikt.
Als smidsjongen is Dirk de Klerk zijne loopbaan begonnen en door eigen krachten heeft hij zich
weten te ontwikkelen tot een man van beteekenis
Dat hij te midden van zijne bemoeiIngen in het openbare leven zijn ambacht niet verwaarlDosde, blijkt hieruit, dat hij in de werkplaats, waar hij als jongen in
dienst kwam, opklom tot meesterknecht.
Als volksredenaar heeft de heer De Klerk voortreffelijke eigenschappen. Bij de voorbereiding der verkiezingen van 1897, 1901 en 1905 trad hij op tal van
plaatsen in het land voor de kiezers op als woordvoerder der liberale partij.
Zijn mandaat werd dan ook in 1901 en 1905 vernieuwd.
13

H. H.

VAN KOL.

Sociaal-demokraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Enschede.
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H. H. TAN 'COL.

Henri Hubert van Kol werd geboren te
Eindhoven; hij volgde eenige schoolkursussen en studeerde te Dielft aan de Polytechnische school. In 1876
vertrok hij als jong ingenieur naar Nederl. Indie, waar
hij twee groote werken voltooide: de kanalisatie van de
Sampejan in Bezoeki, en die irrigatie van West-Brebes,
in het Tegalsche. In de urea die hem van den ingenieurs arbeid overbleven, bestudeerde de heer Van Kol,
reeds in 1871 lid der Internationale geworden, de socale
kwestie en schreef verscheidene populaire werkjes, waarvan ienkele een herdruk teleefden, andere geheel of gedeeltelijk in vreemde talen werden overgenomen.
In 1895 werd de heer Van Kol afgekeurd voor
den Indischen diienst en ontving hij zijn pensioen als
ingenieur lc klasse bij den waterstaat. Sedert dien tijd
wijdde hij zich met verdubbelde kracht aan wat hij de
volkszaak achtte, en aan de belangen van de inboorlingen
onzer kolonien, nog onlangs door hem bezocht. Niet
uit lust tot het bekleeden van een zetel in de Tweede
Kamer stelde hij zich in 1897 kandidaat, maar op uitdrukkelijk verlangen zijner partij. Hij heeft zitting voor
het kiesdistrikt Enschede, dat in 1901 en 1905 zijn
mandaat vernieuwde.

Mr. M. J. C. Y. KOLKMAN.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Rheden.
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Mr. M. J. C. M. ICOLKMA.N.

Mr. M. J. C. M. Kolkm an werd den 9en
Maart 1853 te Dordrecht geboren. Na de voorbereidende studies te hebben gemaakt aan het gymnasium
te Katwijk a. d. Rijn, studeerde hij te Leiden in de
rechten en promoveerde aldaar den

6e n

April 1878.

Daarna vestigde hij zich als advokaat in Arnhem, en werd den

yen

December 1881 benoemd tot

notaris te Didam, welke betrekking hij bekleedde tot
October 1885.
Den

3oen

April 1884 werd hij door de kiezers

van het kiesdistrikt Nijmegen tot lid der Tweede Kamer
van de Staten-Generaal gekozen. Bij de opvolgende
ontbindingen der Kamer werd hij telkens herkozen
en kreeg, bij de invoering der enkelvoudige kies-distrikten, na de wijziging der Grondwet in 1887,
zitting voor het kiesdistrikt Rheden, dat hem bij elke
periodieke verkiezing opnieuw naar de Tweede Kamer
afvaardigde.

Mr. Dr. D. A. P. N. KOOLEN.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Grave.
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Mr. Dr. D. A. P. N. KOOLEN.

Mr. dr. D. A. P. N. K o o 1 e n, geboren 21
Januari 1871, genoot zijne akademische opleiding te
Utrecht en promoveerde daar in 1894 tot doctor in
de rechts- en staatswetenschappen. Hij vestigde zich
daarna als advokaat te Utrecht.
In 1897 werd de heer Koolen benoemd tot schoolopziener in het arrondissement IJselstein, en in 1899
gekozen tot lid van den Utrechtschen gemeenteraad.
In 1903 volgde zijne benoeming tot lid van den Centralen raad van beroep voor de ongevallenverzekering,
om welke reden hij zijn praktijk als advokaat neerlegde. In hetzelfde jaar werd hij gekozen tot president
van den Bizonderen raad der St.-Vincentius-vereeniging
te Utrecht, en in 1904 tot lid van den Hoofdraad te
's Gravenhage.
Mr. dr. Koolen is o.a. voorzitter van den Centralen
bond van roomsch-katholieke kiesvereenigingen in Nederland. Hij behoort tot de vooruitstrevende fractie
der katholieke staatspartij.

K.

TER LAAN.

Sociaal-demokraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Hoogezand.
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K. TER LAIN.

K. ter Laan werd den B en Juli 1871 te Sloch.
teren geboren. Hij ontving zijn opleiding aan de . R. H.
B. S. te Sappemeer en vender aan de rijksnormaal
lessen aldaar.
In 1889 slaagde hij voor de akte van onderwijzer, welke betrekking hij achtereenvolgens bekleeddc
te Sappemeer, Appingedam, Dordrecht en Arnhem. In
1895 werd hij hoofd van school A te Sluis in Zeeuwsch
Vlaanderen en in 1898 hoofd van school III te Delft,
tevens direkteur van den openbaren handelskursus, door
hem opgericht, en die den I4en Februari 1898 geopend werd.
Als opvolger van mr. J. D. Veegens, werd de hoer
Ter Laan in Juni 1901 tot Kamerlid gekozen. Dc
Delftsche gemeenteraad ontsloeg hem toen uit zijne
betrekkingen.
Ter Laan is tevens redakteur van het orgaan
van den Bond van miliciens, oud-miliciens en reservisten.

C. LELY.

Vooruitstrevend-liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Amsterdam II.
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C. LELY.

De oud-minister C. L e 1 y, afgevaardigd door
Amsterdam II, in de plaats van dr. J. Th. de Visser,
werd den 23en September 1854 te Amsterdam geboren en promoveerde in 1875 te Delft tot civiel-ingenieur.
Hij was daarna in verschillende betrekkingen
werkzaam, o. a. bij de rijkskommissie voor graadmeting
en waterpassing. In 1883 was hij ingenieur van het
waterschap d e Schipbeek, en in 1886 ingenieur der
Zuiderzee-vereeniging; als zoodanig was hij de ontwerper van het plan tot afsluiting en droogmaking
der Zuiderzee over Wieringen.
In deze betrekking was hij tot 1891 werkzaam,
toen hij, in Augustus van datzelfde jaar, benoemd werd
tot minister van waterstaat, handel en nijverheid in
het ministerie Tienhoven—Tak.
In April 1894 werd hij, bij de ontbinding der
Tweede Kamer, gekozen tot lid der Kamer in het
kiesdistrikt Lochem, en in Mei van datzelfde jaar trad
hij met de overige ministers af. In Juni 1897 werd
zijn mandaat voor genoemd distrikt terstond bij eerste
stemming vernieuwd. Van Juli 1897 tot Juli 1901 was
de heer Lely minister van W. H. en N. in het ministeriePierson. In Juni 1931 tot Kamerlid gekozen voor
Lochem en Amsterdam IX, nam hij zitting voor laatst
genoemd distrikt.
De heer Lely was op het oogenblik zijner verkiezing tot afgevaardigde van Amsterdam II gouverneur der kolonie Suriname, waartoe hij 5 Augustus
1902 door H. M. de Koningin was benoemd.

F. LIEFTINCK,

Vooruitstrevend-liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Zutphen.
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F. L1EFTINCK.

Franciscus Lieftinck, geboren den

Ben

Juni 1835 te Odoorn, waar zijn vader predikant was,
studeerde te Groningen in de theologise, werd in Sep
tember 186o predikant te Boijl, en in October 1863
te Kimswerd.
De heer Lieftinck werd den

i8en

Februari 1879

tot lid der Tweede Kamer gekozen voor het dubbele
kiesdistrikt Leeuwarden, en na de splitsing voor het
kiesdistrikt Franeker. Onafgebroken had hij hiervoor
zitting tot Juni 1905, toen hij door den heer P. L
Tak vervangen werd. In Augustus d.a.v. werd hij echter
door Zutphen opnieuw gekozen, nadat mr. Goeman
Borgesius, die ook te Enkhuizen gekozen was, voor
Zutphen had bedankt.

Mr. J. LIMBURG.

Vrijzinnig-demokraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt 's-Gravenhage I.
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Mr. J. LIMBURG.

M r. J. Limburg werd in 1890, na promotie,
advokaat. Hij werd in 1897 benoemd tot rechter-plaats.
vervanger in de arrondissements-rechtbank to 's Gravenhage en in 1903 tot lid van het algemeen kollege
van toezicht op de rijksopvoedingsgestichten.
In 1904 werd hij lid der Provinciale Staten van
Zuid-Holland.

Mr. 0. J. H. graaf VAN LIMBURG STIRUM.

Christelijk-historisch.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Schiedam.

209

Mr. 0. J. H. graaf VAN LIMBURG STIRUM.

Mr. 0. J. H. graaf van Limburg Stirum
werd te Utrecht geboren den 6en November 1855. Hij
studeerde te Leiden in de rechten, en werd aldaar tot
doctor in de rechtswetenschap gepromoveerd.
Later werd graaf van Limburg Stirum advokaat
bij den Hoogen Raad der Nederlanden te 's Gravenhage
en arrondissements-schoolopziener in het arrondissement
Leiden.
Hij reisde vier jaren lang in Neder1.-Indie, van
welke reizen hij belangwekkende mededeelingen deed in
verschillende tijdschriften en geleerde genootschappen.
Ook was hij sekretaris der kommissie van de
gouvernements-koffiekultuur, door wijlen den minister
Keuchenius in het leven geroepen.
In 1894 werd mr. 0. J. H. graaf van Limburg
Stirum door de kiesdistrikten Katwijk en Schiedam
gekozen, voor welk laatste hij zitting nam. In 1897,
in 1901 en 1905 werd bij de algemeene verkiezingen zijn
mandaat door de kiezers van het laatstgienoemde distrikt
vernieuwd.
Graaf van Limburg Stirum is ridder in de orde
van Oranje Nassau en van den Nederlandschen Leeuw.

Mr. J. A. LOEFF.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Waalwijk.
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Mr. J. A. LOEFF.

en November
Mr. J. A. Lo e f f werd den-5
1858 te Baardwijk geboren, waar zijn vader het ambt
bekleedde van burgemeester.
Hij studeerde te Leiden en promoveerde aldaar
tot doctor in de rechtswetenschap en in de staatswetenschappen. Na zijne promotie vestigde hij zich
als advokaat en prokureur te 's Hertogenbosch, alwaar
hij tot zijne benoeming tot minister (Aug. 1901) de
rechtspraktijk uitoefende.
In 1896 — na het overlijden van den luitenantgeneraal Van der Schrieck — vaardigde het distrikt
's Hertogenbosch den heer Loeff of naar de Tweede
Kamer, en vernieuwde het zijn mandaat bij de Juniverkiezingen in 1897 en 1901.
Bij het aftreden van het ministerie-Pierson in
Aug. 1901, wegens den uitslag der verkiezingen, werd
door mr. Loeff de portefeuille voor justitie van mr. Cort
van der Linden overgenomen. Hij bleef minister tot
Aug. 1905. Bij de Juni-verkiezingen in laatstgenoemd
jaar werd hij door het kiesdistrikt Waalwijk opnieuw
naar de Tweede Kamer afgevaa:digd.

Mr. C. LIICASSE.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Middelburg,
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Dir. C. LUCASSE.

Van 1879 tot 1895 was de heer Lucasse advokaat, lid der Middelburgsche balie.
Door het kiesdistrikt Goes in 1882 naar de Provinciale Staten van Zeeland afgevaardigd, heeft hij
van 1895 tot het laatst van 1902 in het kollege van
Gedeputeerden zitting gehad.
Hij werd 29 December 1902 benoemd tot kantonrechter to Goes.
In 1888 werd hij in het kiesdistrikt Middelburg
gekozen tot lid der Tweede Kamer. Sedert werd zijn
mandaat bij elke verkiezing hernieuwd.

Mr. H. P. MARCHANT.

Vrijzinnig-demokraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Deventer.

2t5

Mr. H. P. MA.RCHINT.

Mr. H. P. Marchant werd 12 Februari 1869
te Deventer geboren. Hij promoveerde te Leiden in
1894 en vestigde zich daarna in zijn geboorteplaats
als advokaat.
In 1896 werd mr. Marchant er lid van den
gemeenteraad en in 1899 wethouder.
In 1900 werd hij gekozen tot lid van de Tweede
Kamer voor het distrikt Deventer, en sedert herkozen.
Vanaf September 1901 is mr. Marchant te
's Gravenhage als advokaat gevestigd.

P. R. MEES.

Vrijzinnig-demokraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Rotterdam V.
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P. B. MEES.
De heer P. R. M e e s, geboren te Rotterdam,
den 22 en Januari 1849, was vroeger deelgenoot van de
firma R. Mees & Zonen (tot 1894), waarna hij in 1896
de Eerste Rotterdamsche Maatschappij van verzekering
op het leven, tegen ongelukken en invaliditeit oprichtte
met den heer J. F. Westerberg. Reeds vele jaren
wijdt hij zich aan de openbare zaak, bewijze de volgende betrekkingen, die hij bekleedde: lid van het
burgerlijk armbestuur en van het armhuis (1876), van
de plaatselijke schoolkommissie (1876), van den gemeenteraad (1887), waarbij hij zitting had in de kommissien voor plaatselijke werken, archief, bank van
leening en het ziekenhuis, van Provinciale Staten van
Zuid-Holland (1397), van de hoofdbesturen van het
Roode Kruis te 's Gravenhage, de N. Z. A. V. en
den Oranjebond van Orde te Utrecht. Te Rotterdam
was hij v-.-mrts permingmeester van het Lecsabinet enz.,
en vele vereenigingen en instellingen hrbben aan zija
medewerking en initiatief haar ontstaan te danken, als
daar zijn Floralia (1874; sedert ge:ikwideerd), de Rotterdamsche gezondheidskolonien (1835), de Kinderspeeltuinen (188o; sedert opgeheven), Wijkverpleging (1894),
Volksvermaken (188o), Volksbadhuis, Dep. Rotterdam
der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, enz.

Mr. L. P. M. H. baron 1VECHIELS VAN VERDUYNEN.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Breda.
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Kr. L. P. L H. baron HICHIELS TAN YERDUYNEN.

Louis Paul Marie Hubert Michiels
van V e r d u y n e n, geboren den 23 en Augustus 1855
te Roermond, studeerde te Leiden, promoveerde aldaar
in de rechtswetenschappen in 1881, en vestigde zich
als advokaat te 's Gravenhage.
In 1884 aldaar tot lid van den gemeenteraad
gekozen, werd hij in 1887 tot wethouder benoemd,
welke betrekking hij in 1888 nederlegde, toen hij tot
lid der Tweede Kamer voor het distrikt Breda werd
gekozen, als hoedanig zijn mandaat bij elke verkiezing
werd hernieuwd.
Mr. baron Michiels van Verduynen is tevens lid
der Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Jhr. Mr. 0. F. A. M. VAN NISPEN TOT SEVENAER.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Nijmegen.
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Jhr. Mr. 0. F. A. M. VAN NISPEN TOT SEYENAER.

Octave van Nispen tot Sevenaer werd
den

Z en

October 1867 te Arnhem geboren. Hij promo-

veerde in de rechten te Leiden den 19 en December
1892. Spoedig daarna vestigde hij zich als advokaat te
Arnhem.
In Juni 1901 werd hij gekozen tot lid van de
Tweede Kamer der Staten Generaal voor het kiesdistrikt Nijmegen, waarvoor hij den
werd herkozen.

I 6en

Juni 1905

Dr. W. H. NOLENS.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Venlo,
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Dr. W.

NOLENS.

Willem Hubert Nolens werd den Ten
September 186o te Venlo geboren. Hij studeerde aan
de universiteit te Utrecht in de jaren 188o-1884 in
de rechts- en staatswetenschap, en in 1884-1887 in
de theologie aan het seminarie te Roermond, waar
hij den 26en Maart 1887 de H. priesterwijding ontving.
Den I2en Februari 1890 werd hij te Utrecht cum laude
gepromoveerd tot doctor in de staatswetenschap, op
een proefschrift, getiteld: De leer van den H. Thomas
van Aquino over het Recht, en op Stellingen tot doctor
in de rechtswetenschap.
Dr. Nolens werd na het overlijden van mr. Leopold Haffmans door het kiesdistrikt Venlo afgevaardigd
naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal en sindsdien
telkens herkozen. Sedert 1888 doceert hij staatswetenschap aan de katholieke H. B.. S. met 5-jarigen cursus
te Rolduc, en de zedelijke wijsbegeerte en de sociale
wetenschap aan het s2minarie aldaar.

P. NOLTING.
Vrijzinnig-demokraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Amsterdam VIII.
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P. NOLTING.

Pieter Nolting werd den

23 en

Juli 1852

geboren; hij genoot ,onderwijs op eene bizondere school
Van zijn

14 e

tot zijn 18e jaar was hij onderwijzer op

eerie Zondagsschool. Hij beoefende het meubelvak, later
het biljartvak. Hij werd in 1870 lid van de Meubel
makersvereeniging ea is dit tot op heden nog. Verder
is hij voorzitter of mede-bestuurder van verschillende
vereenigingen, richting Algemeen Nederl. Werkliedenverbond. Hij heeft zitting in het hoofdbestuur van
den Radikalen Bond, werd den

25 e n

Mei 1891 benoemd

tot lid van den gemeenteraad van Amsterdam, welk
ambt hij nog bekleedt, en zag zich in Juni 1897, en
vervolgens in 1901 en 1905, gekozen tot lid der Tweede
Kamer. voor Amsterdam, distrikt VIII.

15

Mr. H. OKMA,

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Sneek.
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Mr. H. OKMA.

Mr. H. Okma werd den 27en Augustus 1868 geboren te Dijken (gemeente Doniawerstal), waar zijn
vader landbouwer is.
Te Groningen gepromoveerd in 1894, vestigde
hij zich als advokaat en prokureur te Sneek. Voor zijne
promotie studeerde hij aan de Vrije Universiteit.
Hij was van 1895 tot 1901 lid van de Provinciale
Staten van Friesland, voor het distrikt Sneek. Bij
de in 1901 gehouden verkiezing van leden voor dat
kollege bedankte hij wegens familieverwantschap.
Mr. Okma heeft zitting in de Tweede Kamer
sedert Juni 1901.

W. C. J. PASSTOORS.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Beverwijk,
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W. C. J. PASSTOOItS.
Willem Caspar Joseph Passtoors werd
geboren te Zundcrt, den 17 e n November 1856. Na de
kolleges te Chapelle-au-Bois (Belgie) en Oudenbosch
bezocht te hebben, ging hij als aspirant-officier in
militairen dienst. Het kazerneleven stond hem cchter
zoo weinig aan, dat hij, na in bet kader zijn tijd te
hebben uitgediend, zijn ontslag nam en te Amsterdam als volontair geplaatst werd op eene sigaren.
fabriek, waar hij de administratie en het handwerk
leerde. Later vestigde hij zich als grossier in sigaren
Den 4en Maart 1888 richttc hij den Nederl. R. K
Volksbond op cn nam, als president van dit lichaam,
al spoedig zitting in verschillende komit6's. 0. a. maakte
hij deel uit van de staatskommissic voor de pensionneering van oude en invalide werklieden. Hij stichttc
het weekblad De Volksbanier, het orgaan van zijn
bond, waaraan hij van den aanvang of als redacteur
verbonden is.
Bid de algemeene verkiezingen van 1897 werd
hij in verscheiden distrikten kandidaat voor de Kamer
gesteld, doch slaagde niet. De Koningin benoemde
hem tot ridder in de orde van Oranje-Nassau, de
Paus later tot eere-kamerheer met kap cn degen.
Den 26en Februari 1901 werd hij tot lid der
Twecde Kamer gekozen in het distrikt Beverwijk, ter
vervulling van de vakature Tak van Poortvliet, en
bij de periodicke verkiezingen zag de beer Passtoors
zijn mandaat vernieuwd.

Mr. R. J. H. PATIJN.

Unie-liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Zierikzee.
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Mr. R. J. H. PATIJN.

M r. R. J. H. Patijn werd in 1864 geboren
en studeerde aan de Leidsche hoogeschool in de rechten.
Hij prornoveerde in 1887 op een proefschrift: De ge.
schillen van bevoegdheid, hetwelk door prof. Buys zeer
gunstig werd beoordeeld. Daarna vestigde hij zich als
advokaat to 's Gravenhage.
Kort daarop werd hij benoemd tot adjunkt-sekretaris der staatskommissie tot herziening van het burgerlijk wetboek; in 1890 werd hij kommies-griffier der
Tweede Kamer. Acht jaren later werd hij benoemd
tot administrateur der generale thesaurie (hoofd der
schatkist, staande rechtstreeks onder den minister van
financien).
In 1902 werd mr. Patijn door 's Gravenhage
afgevaardigd naar de Provinciale Staten van Zuid-Holland; ook werd hem herhaaldelijk een Kamerzetel aangeboden.
Mr. Patijn, die ridder is, van den Nederlandschen
Leeuw, schreef belangrijke studies in De Economist en
de Vragen des Tijds, Hij is lid van het hoofdbestuur
der Liberale Unie.

Mr. N. G. PIERSON.

Unie-liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Gorinehem.
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Kr. N. G. PIERSON.

Mr. N. G. P i e r s o n, oud-minister, is geboren
te Amsterdam, den 7den Februari 1839. Hij werd opgeleid voor den handel en vestigde zich, na verschillende reizen in Noord-Amerika en elders, in 1862 als
koopman te Amsterdam.
Reeds in 1865 werd hij hoofddirekteur der Surinaamsche Bank, in 1868 daarop direkteur en in 1885
president der Nederlandsche Bank.
Zijn doctorsgraad in de staatswetenschappen verwierf de heer Pierson h o n o r i s c a u s a van den
senaat der Leidsche hoogeschool, in 1875.
Van 1877 tot 1885 was mr. Pierson, tegelijk
met zijn direkteurschap der Nederlandsche Bank, gewoon hoogleeraar aan de gemeentelijke universiteit te
Amsterdam. Van 1891 tot 1894 en van 1897 tot 1901
was hij minister van financier, — gedurende het laatstgenoemde tijdperk tevens hoofd van het kabinet.

A. PLATE.
Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Rotterdam IV.
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A. PLATE.

De heer A. Plat e, voorzitter van de Kamer
van Koophandel te Rotterdam, werd 26 Mei 1845
aldaar geboren.
Na, privaat-onderwijs te hebben genoten, kwam
hij op 14-jarigen leeftijd -op het kantoor van de Gebr.
Van Stolk en twee jaren later bij de firma C. Balguery & Zn., van welke hij later korten tijd medefirmant was (tot 1876).
In 1873 stichtte hij de firma Plate, Reuchlin &
Co., welke de eerste boot op Amerika deed varen, —
de firma waaruit later de Nederl.-Amerikaansche Stoomboot-Maatschappij ontstond, de tegenwoordige HollandAmerika-lijn.
Van 1879 tot ultimo 1903 was de , heer Plate lid
der bekende reedersfirma Wambersie & Co., waarna
hij zich uit zaken terugtrok.
De heer Plate is sedert 1876 lid van de Kamer
van Koophandel te Rotterdam en sedert 1898 voorzitter
van dit lichaam. In 1889 werd hij lid van den gemeenteraad en als opvolger van wijlen mr. Levysson
Norman had hij, tot 1897, reeds als, lid der Tweede
Kamer zitting.

L. D. J. L. DE RAM.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Bergen-op-Zoom.
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L. D. J. L. DE RAN.

De heer Lambert de R am is industrieel
en woonachtig to Bergen-op-Zoom.
Sedert 2 Mei 1888 hoeft hij zitting in de Tweede
Kamer der Staten Generaal voor het kiesdistrikt Bergenop-Zoom.
Hij behoort tot de katholieke partij.

Mr. E. R. H. REGOUT.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Helmond.
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Mr. E. R. H. REGOUT.

M r. E. R. H. Regout werd enkel bij kanclidaatstelling gekozen.
Hij werd geboren te Maastricht den

4en

Jun;

1863, en is de zoon van het in Januari 1905 overleden
oud-lid der Eerste Kamer en de broeder van het tegenwoordige lid dier Kamer.
In Mei 1886 promoveerde hij tot doctor in de
rechtswetenschap, en werd in Juni 1888 benoemd tot
ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de kantongerechten te Roermond. In October 1893 werd hij
substituut-officier van justitie bij de rechtbank te Amsterdam, welke betrekking hij vervulde tot December
1903, toen hij benoemd werd tot officier van justitie
te Roermond. Om zich geheel aan het Kamerlidmaatschap te kunnen wijden, vroeg en verkreeg hij eervol
ontslag uit zijne betrekking en vestigde hij zich metterwoon te 's Gravenhage.
Mr. Regout is ridder der Pius-orde en lid der
staatskommissie voor bedelarij en landlooperij.

K.

REIN NE.

Unie-liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Kampen.
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K. REIJNE.
De beer K. R e ij n e, ekonoom-journalist te
Haarlem, is 26 December 1872 te Krommenie (N. H.)
geboren. Hij is de won van een welgesteld landbouwer,
bezocht, na de lagere school, een tijdlang het gymnasium te Amsterdam, vestigde zich later te Ba y erwijk, werd daar ee:st bediende in een graanhandelszaak, redigeerde daar later een blad, en kwam toen
naar Haarlem, waar hij sedert eenige jaren woont.
In betrekkelijk korten tijd heeft hij als journalist
de aandacht op zich gevestigd door artikelen in de
Nieuwe Rotte-damsche Courant, de Croene, Haarlems
Dagblad en het Vaderland, benevens in verschillende
tijdschriften en heeft van de tariefwet van minister Harte
zulk een studie gemaakt, dat hij bij de behandeling
daarvan in de afdeelingen voor vraagbaak van de Eriksche Kamerleden gold. Het is ook dew omstandigheid, die eerst de aandacht van de voorgangers der
liberale partij, naderhand in den verkiezingstijd die
van de kiezers op hem vestigde.
De beer Reijne schreef verschillende werkjes, o. a.
over Droogmaking der Zuiderzee (1900); in Vragen
des Tijds o. a. over Landbouw-vertegenwoordiging,
Volkswelvaart en Klassenstrijd; in Studies in Volkskracht over De uittocht der Plattelandsbevolking.
16

Mr. N. DE RIDDER.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Wijk-bij-Duurstede,
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Mr. N. DE BIDDER.

Mr. Nicolaas de Ridder, afgevaardigde
voor Wijk-bij-Duurstede, werd in 1849 te Utrecht geboren. Hij promoveerde aan de universiteit )aldaar,
in 1875, in de rechtswetenschap , en werd in 1877 benoemd tot ambtenaar van het 0. M. bij de kantonge
rechten te Tiel.
Van 1883-1885 was hij substituut-officier van
justitie bij de rechtbank. te Winschoten; 'van 1885-1893
bij de rechtbank te Utrecht. In '1893 werd hij officier van justitie bij de rechtbank te Tiel, in 1897
bij de rechtbank te Groningen, terwijl hij Februari
1903 werd benoemd tot burgemeester van Leiden, en
Maart d.a.v. tot curator der universiteit aldaar.
Van 1887-1893 was mr. De Ridder lid van
den gemeenteraad te Utrecht; in 1893 werd hij lid
der Staten van de provincie van dien naam, en van
1900 tot 1903 was hij lid van den gemeenteraad te
Groningen.

Jhr. Mr. J. Ram,.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Utrecht 11.
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Jhr, Mr. J. ROELL.

Jhr. mr. J. R o ell werd den 2I en Juli 1844 te
Haarlem geboren. Hij studeerde in de rechten te
Utrecht en promoveerde aldaar in 1866.
Na aanvankelijk werkzaam te zijn geweest aan
de prov. griffie te Arnhem, alwaar hij tevens de rechtspraktijk uitoefende, werd hij in 1868 benoemd tot kommies-chef ter prov. griffie van Utrecht en in 1872 tot
griffier der Staten van Zuid-Holland.
In 1877 gekozen tot lid van de Tweede Kamei
der Staten-Generaal, in het hoofdkiesdistrikt Utrecht,
nam hij in 1878 ontslag als griffier der Staten van
Zuid-Holland. Van 1877 tot 1886 was hij Kamerlid
voor Utrecht; in 1887 werd hij door de Staten van
Zeeland naar de Eerste Kamer afgevaardigd.
Van 1888 tot 1894 vertegenwoordigde hij wederom
het hoofdkiesdistrikt Utrecht in de Tweede Kamer;
in laatstgenoemd jaar werd door hem een ministerie
samengesteld, waarin hij zelf als minister van buitenlandsche zaken optrad.
Na de aftreding van cEt ministerie, in den zomer
van 1897, werd hij in Maart 1898 door de Staten van
Zuid-Holland opnieuw gekozen als lid van de Eerste
Kamer.
In 1901 vaardigde het kiesdistrikt Utrecht II
hem naar de Tweede Kamer af, en herkoos hem in 1905.
Jhr. Roell is o. m. voorzitter van het kollege
van curatoren der rijks-universiteit te Utrecht en was
tijdens de minderjarigheid van H. M. te Koningin
lid, tevens sekretaris, van den Raad van Voogdij.

Dr. P. H. ROESSINGR.

Vooruitstrevend liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Emmen,
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Dr. P.

ROESSINGH.

Petrus Hendrik Roessingh werd den
B en

Februari 1840 geboren te Haren, provincie Gronin-

gen, waar zijn vader predikant was bij de hervormde
gemeente. Hij studeerde te Groningen en werd aldaar
tot doctor in de theologie gepromoveerd. In 1865 werd
hij beroepen tot predikant bij de hervormde gemeente
te Haarloo (prov. Gelderland), van waar hij vier jaren
later te Emmen beroepen werd.
In 1891 werd hij tot lid der Tweede Kamer gekozen voor het kiesdistrikt Emmen, en in de jaren
1894, 1897, 1901 en 1905 werd zijn mandaat door zijne
kiezers vernieuwd.

A. ROODHITIJZEN.

Unie-liberaal.
Afgevaardigde voor het kieEdistrikt
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A. ROODHULIZEN.

A. R oo dhuyze n, geboren 27 Januari 1859
te Amsterdam, is ;een zoon van den bekenden pedagoog
H. G. Roodhuijzen. Hij studeerde aan de Amsterdamsche universiteit van 1876 tot 1883, en werd daar doctorandus in de klassieke letteren. Den I en October
1883 werd hij leeraar in de geschiedenis aan de H. B. S.
te Enkhuizen en leeraar in de oude talen aan de
toenmaals daar bestaande afdeeling voor oude talen.
Na opheffing hiervan werd hij privaat-docent.
In 1895 werd de beer Roodhuijzen onder-voorzitter
van de Centrale liberale kiesvereeniging in het distrikt,
die zich, na hevigen strijd, bij de Liberale Unie aansloot. In 1897 werd hij voorzitter. Na de scheuring
der Liberale Unie, waarbij hij, hoewel aan de uiterste
linkerzijde staande, partij koos tegen de urgentie van
algemeen kiesrecht, trad hij in het nieuwe bestuur als
sekretaris op.
Toen mr. Goekoop als Kamerlid voor Brielle
aftrad, werd de heer Roodhuijzen in zijn plaats gekozen. Zijn mandaat werd bij de Juni-verkiezingen van
1905 vernieuwd.

Jhr. Mr. CH. RULES DE BEERENBROUCK.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het k'esdistrikt Gulpen,
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Jhr. Kr. Ch. RUIJS DE BEERENBROUCK.

Jhr. mr. Ch. Ruijs de Beerenbrouck
werd i December 1873 te Maastricht geboren. Hij
promoveerde te Leiden tot doctor in de rechtswetenschap, op 17 December 1895, en vestigde zich daarna
als advokaat en prokureur te Maastricht.
In Juni 1899 werd hij aldaar lid van den gemeenteraad, en in Juli 1901 ambtenaar van het Openbaar
Ministerie bij de kantongerechten in het arrondissement
Maastricht.
In Juli 1903 werd jhr. Ruijs de Beerenbrouck
benoemd tot kamerjonker van H. M. de Koningin.

Jhr. Mr. A. F. 0. VAN SASSE VAN YSSELT.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt 's Hertogenbosch.
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Jhr. Mr. A. F. 0. VAN SASSE VAN YSSELT.

Alexander Frederik Oscar van Sasse
van Y s s e l t, geboren te Waalwijk 20 April 1852,
promoveerde tot doctor in het Romeinsch en hedendaagsch recht aan de hoogeschool te Leiden, den
II e ll Maart 1876. Hij werd benoemd tot kantonrechterplaatsvervanger te 's Hertogenbosch, den I 6 e n Aug
1877, welke betrekking hij bleef 13 ,,,-_kleeden tot 23 Dec.
1885, als wanneer hij benoemd werd tot rechter in
de arrondissements-rechtbank te Roermond.
Bij Kon. Besluit van 22 September 1893 werd
hij benoemd tot rechter in de arrondissements-rechtbank
te 's Hertogenbosch, wat hij bleef totdat hij den 23en
Maart 1899 bevorderd werd tot raadsheer in het gerechtshof aldaar, welke betrekking hij nu nog bekleedt.
Ook is 'hij vanaf 1903 lid van den Hoogen Raad
van Adel en sedert meerdere jaren lid van den gemeenteraad van 's Hertogenbosch ea lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant.
Jhr. Van Sasse van Ysselt werd in 1901 voor
het , eerst tot lid der Kamer gekozen, toen, tengevolge
van de benoeming van mr. J. A. Loeff tot minister
van justitie, het lidmaatschap van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal voor het kiesdistrikt Den Bosch
was opengekomen.

Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.

Vrij anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Goes.
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Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN.

Alexander Frederik de Savorniri
L o h m a n, den 29en Mei 1837 te Groningen geboren,
promoveerde aldaar in de rechten den i ien Maart
1861, en werd den 19 e n December 1862 benoemd tot
rechter in de rechtba:nk te Appingedam. Den i en September 1866 werd hij tot rechter te 's Hertogenbosch,
en den 22en October 1872 tot raadsheer in het provinciaal gerechtshof in NoOrd-Brabant benoemd, uit welke
betrekking hij op zijn verzoek den 24 e n Februari 1884
werd ontslagen.
In 1879 werd hij te Goes tot lid der Tweede
Kamer gekozen, en daarna telkens herkozen, totdat
hij den , I7 e n Februari 1890 tot minister van binnenlandsche zaken benoemd werd.
Na aftreding van het kabbiet-Mackay, in 1891,
werd hij den B en Juni 1892 benoemd tot lid der Eerste
Kamer, uit welke betrekking hij i Februari 1894 zijn
ontslag nam, toen hij te Goes, in de plaats van den
inmiddels overleden mr. Keuchenius, opnieuw tot lid
der Tweede Kamer was gekozen. Ook in 1897, 1901
en 1905 werd het mandaat van den heer Lohman hernieuwd.
Den 17en November 1883 werd de heer Lohman
benoemd tot hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam, welke betrekking hij van dien tijd of tot
aan zijn benoeming tot minister, en vervolgens van
October 1891 tot i October 1896, heeft bekleed.

J. H. A. SCHAPER.

Sociaal-demokraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Appingedam,
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J. H. A. SCHAPER.

Appingedam's afgevaardigde werd in 1868 te
Groningen geboren, als zoon van een kleinen behangerspatroon.
Na lager en eenig herhalingsonderwijs te hebben
genoten, ging hij in de leer bij een huis- en dekoratie.
schilder. Op i8-jarigen leeftijd trad hij toe tot den
sociaal-demokratischen bond; spoedig daarop werd hij
voorzitter van de sociaal-demokratische jongelingsvereeniging Ontwikkeling.
In 1892 richtte hij met Luitjes het blad De
Socialist op, dat na {drie maanden weder verdween.
Het jaar daarop trok hij zich van het verversbedrijf
terug en richtte het soc.-dem. weekblad De Wachter
op, dat eenige jaren bestond. Hij sloot zich aan bij
de z.g. parlementaire socialisten en was een der oprichters van de soc.-dem. arbeiderspartij. Later was
hij eenige jaren redakteur van het weekblad De Volksstrijd.
In 1897 werd hij gekozen tot lid van den gemeenteraad, in 1898 tot lid van de Prov. Staten van
Groningen, welke betrekking hij in 1901 wegens drukkc
bezigheden moest neerleggen. In Maart 1899 toch werd
hij gekozen tot lid der Tweede Kamer voor Veendam,
in Juni 1901 ook voor het kiesdistrikt Appingedam, voor
welk laatste distrikt hij nu zitting nam. In 1905 hernieuwde Appingedam zijn mandaat.

17

Mr. J. SCHOKKING.

Friesch christelijk-historisch.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Harlingen.
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Mr. J. SCHOKKING.

Jan Schokking, den ben Mei 1864 te
Amsterdam geboren, studeerde aldaar aan de gemeentelijke en vrije universiteit in de theologie en de rechtswetenschap. Hij is doctorandus in de theologie en
promoveerde in de rechten den 20e n Juni 1894 aan
de gemeentelijke en twee dagen later aan de vrije
universiteit op een proefschrift: Over de Wet van
io September 1853 tot regeling van het toezicht op de
onderscheidene kerkgenootschappen (Stbl. no. 102).
Hij werd daarop, in September 1894, door het
provinciaal kerkbestuur in Zuid-Holland toegelaten tot
de bediening des Woords in de Nederl. hervormde
kerk, was nu als predikant werkzaam, eerst bij de
Ned. herv. gem. te Wezep (Gelded), daarna te Koudum,
en sedert 3o Augustus 1903 te Dordrecht.
In Juni 1901 werd hij tot Kamerlid gekozen
en in Juni 1905 als zoodanig herkozen.

Mr. H. SMEENUE.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Meppel.
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Mr. H. SILEENGE.

Mr. H. Smeenge werd den 25en Mei 1852
te Assen geboren.
Na in zijn geboortestad het gymnasium te hebben
afgeloopen, studeerde hij aan de Groningsche hoogeschool en behaalde aldaar in 1877 den grand van doctor
in de rechtskundige wetenschap. In 1886 werd hij,
sedert 188o griffier bij het kantongerecht te Meppel,
door het kiesdistrikt Assen afgevaardigd naar de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, aIs opvolger van den eenigen tijd na zijn bedanken overleden, kundigen en
welsprekenden mr. M. Oldenhuis Gratama. Sedert 1888
nam hij zitting voor het kiesdistrikt Meppel, dat hem
steeds bleef afvaard:gen, en hem, behalve bij meerdere
tusschentijdsche verkiezingen, in 1891, 1893, 1897, 1901
en 1905 herkoos.
De heer Smeenge was van 1890 tot 1900 kantonrechter te Hoogeveen en vervult sedertdien de be
trekking van griffier bij het gerechtshof te Amsterdam.
Sedert een ][4-tal jaren voorzitter van de schippersvereeniging Schuttevaer, is hij eveneens merle-op
richter en thans eere-voorzitter der Vereeniging ter
bevordering van het ambachtsonderwijs in Drente. Van
de oprichting der Rijks Hoogere Burgerschool te Meppel, in 1881, tot zijn vertrek naar Amsterdam, gaf
mr. Smeenge aan die instelling les in de staathuishoudkunde. Hij was hoofdbestuurder der Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen en werd voor een paar jaren
benoemd tot eere-voorzitter der vereeniging van rijkskanaalbeambten Eendracht maakt macht.

Mr. E. A. SMIDT.

Vrzinnig-demokraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Veendam.
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Mr. E. A.

smilyr.

Eerke Albert Smidt. werd geboren den
8en Juni 1858 te Assen. Hij studeerde te Groningen
en werd aldaar in 1881 tot doctor in de rechtswetenschap gepromoveerd. Na te 's Gravenhage en te Winschoten als advokaat en prokureur werkzaam te zijn
geweest, werd hij in 1883 benoemd tot ambteaaar van
het openbaar ministerie bij die kantongerechten Harlingen, Bolsward en Sneek, ter standplaats Harlingen,
welke standplaats in 1885 te Bolsward werd gevestigd.
In Juli 1888 volgde zijne benoeming tot substituutofficer van justitie te Winschoten; hij bleef aldaar
ruim vijf jaren werkzaam, totdat hem in 1893 de betrekking van substituut-officier van justitie te Utrecht
werd opgedragen. Daarna was mr. Smidt officier van
justitie te Dordrecht. Sedert 1900 is hij directeur der
Onderlinge levensvicrzekering van Eigen Hu1p te 's Gravenhage.
In 1893 als opvolger van dr. Poelman in de
Tweede Kamer door het hoofdkiesdistrikt Veendam gekozen, werd hij in 1894, 1897, 1901 en 1905 als zoodanig
herkozen.

Jhr. Mr. VICTOR DE STIJERS.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Weert
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Jim Mr. VICTOR DE STUERS.

Victor Eugene Louis de Stuers, den
October 1843 te Maastricht geboren, is een noon van
den generaal ridder Hubert de Stuers, eertijds kom
mandant van het leger in Indiè.
Hij promoveerde in de rechten te Leiden den
29 en Juni 1869 op eene dissertatie: De verhouding
der volksvertegenwoordigers tot hunne kiezers, welke
hij had opgesteld ter beantwoording van een door de
Groningsche hoogeschool uitgeschreven prijsvraag en
waaraan de gouden medalje werd toegekend.
Daarna vestigde hij zich als advokaat te 's Gravenhage, totdat hij den 25en Maart 1874 werd benoemd
tot lid en sekrearis van het kollege van rijks-adviseurs
voor de monumenten van geschiedenis en kunst. Dit
sekretariaat legde hij neder, toen hij den 22 en Juni
1875 werd benoemd tot referendaris, chef der afdee.
ling Kunsten en Wetenschappen bij het departement
van Binnenlandsche Zaken.
In 1901 is hij tot lid der Tweede Kamer ge
kozen door het distrikt Weert. In 1905 werd zijn
mandaat, bij enkele kandidaatstelling, vernieuwd.
2oen

Jhr. Mr. F. W. VAN S 1 YRUM.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Haarlem.
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Jhr. Mr. F. W. TAN STYRUM.

Jhr. mr. Florin Willem van Styrum
weed 8 Juli 1855 geboren te Haarlem. Hij studeerdc
aan de Leidsche hoogeschool en promoveerde er in
1880 op een proefschrift: Over de onderscheiding der
erfdienstbaarheden en de daaraan verbonden rechts
gevolgen. Daarna vestigde hij zich te Haarlem, waar
hij ook thans nog de rechtspraktijk uitoefent.
Jhr. van Stirum is te Haarlem auditeur bij den
schuttersraad (sedert 1884), rechter-plaatsvervanger
(sedert 1885), regent van het huis van. 'bewaring (1886),
lid van den gemeenteraad (1889) en lid van den raad
van beroep voor de vermogensbelasting (1897). Sedert
het jaar 1900 vertegenwoordigt hij het kiesdistrikt Haar
lem in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

P. L. TAK.

Sociaal-demokraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Franeker.
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P. L. TAIL

De beer P. L. T a k is geboren te Middelburg,
den 24en September 1848.
Van i April 1878 tot 31 December 1882 was
hij verbonden aan de reclactie der Middelburgsche Crt.
Van 1 Januari 1883 tot 15 Februari 1890 was hij
redacteur aan de Amsterdammer, dagb!ad voor Nederland. Van 1886 of levert hij bijdragen aan den Nieuwen
Gids, en den 'en Januari 1895 werd hij hoofdredacteur
van De Kroniek. Deze functie neemt hij waar, tegelijk
met de hoofdredactie van Het Volk, welk blad hij
redigeert seders i November 1903.
De heer Tak is lid van den Amsterdamschen
gemeenteraad, lid van de school-kommissie en van de
gezondheids-kommissie te Amsterdam en lid van Provinciale Staten van Noord-Holland.

Ds. A. S. TALMA.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde vow' het kiesdistrikt Tietjerksteradeel.
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Ds. A. S. TALIA.

D s. T alma was predikant der Ned. hervormde
kerk. Hij is in politiek opzicht demokraat en de theokratische wereldbeschouwing toegedaan.
Hij was predikant te Vlissingen en redacteur
van het bondsorgaan van Patrimonium, met de heeren
K. Kater en J. A. Wormser. Sedert hun uittreden
uit de redactie (1900) redigeert ds. Talma het blad
alleen. Vervolgens was hij predikant te Arnhem.
Na zijne verkiezing als afgevaardigde voor het
kiesdistrikt Tietjerksteradeel, tegenover den socialistischen afgevaardigde mr. J. P. Troelstra, dien hij, in
1901 en 7905, met groote meerderheid versloeg, trok
hij zich uit zijn ambt terug en vestigde hij zich te
's Gravenhage.

Kapt. L. W. J. K. THOMSON,

Liberaal.
Afgevaardigde voor bet kiesdistrikt Leeuwarden.
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L. W, J.

THOMSON.

Kapitein L. W. J. K. Thomson werd in
1869 geboren, deed in 1883 met goed gevolg examen
voor de Kon. Mil. Akademie en werd in het jaar 1888
aangesteld tot tweede-luitenant der infanterie.
Na achtereenvolgens in verschillende garnizoenen
gediend te hebben en werkzaam te zijn geweest bij het
militair onderwijs en de militaire verkenningen, ging
hij over bij de kolDniale reserve, waarbij hij bijna
jaar bleef ingedeeld, Hiervan bracht hij drie in Ind 6
door, was in Atjeh gedurande den afval van Toekoe
Oemar en verwierf, naast het ,eereteekea voor belangrijke krijgsbedrijven met een tweetal gespen, het rid
derkruis voor moed, beleid en trouw.
Na terugkomst in het vaderland deed hij met
gunstig gevolg examen voor de hoogere krijgsschoo!
en werd van die inrichting uit bij de andere wapens
van ons Leger gedetacheerd. Zijn verblijf aan die school
werd onderbroken door , eerie zending als militair
attache naar Zuid-Afrika, waar hij een belangrijk deel
van den oorlog als afgevaardigde onzer regeering heeft
meegemaakt.
Na terugkomst voltooide hij zijn onderbroken
studien, werd daarna ingedeeld bij het regiment grenadiers en jagers, en werkzaam gesteld bij het krijgsgeschiedkundig archief van den generalen staf.
Voor buitengewone diensten voor en gedurende
de buitengewone oproeping der militie in 1903 betoond,
zag Thomson zich beloond door het ridderkruis der
Oranje-Nassau-orde met de zwaarden.

18

Mr. M. W. F. TRELIB.

VrUzinnig-demokraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Assen.
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Mr. N. W. F. TREUB.
Prof. mr. Tr e u b werd den 30en November
1858 te Voorschoten geboren. Hij bezocht de H. B. S.
te Leiden en werd in 188o kandidaat-notaris. Het
jaar daarop werd hij student te Leiden, waar hij bleef
tot zijn kandidaats-examen; vervolgens ging hij een
semester naar Parijs, deed zijn doktoraal te Amsterdam
en promoveerde te Utrecht, den 3 'en Maart 1885,
op een proefschrift, getiteld: Ontwikkeling en verband
van de rijks-, provinciale- en gemeente-belastingen ire
Nederland, — eene verhandeling, waarvoor hij in September 1883 door dezelfde universiteit met een gouden
medalje was bekroond. Na zijne promotie vestigde hij
zich als advokaat en privaat docent voor het notariaat en
fiskaal recht te Amsterdam, waar hij weldra gemeenteraadslid, daarna wethouder van publieke werken werd.
Den I7en Juni 1896 werd mr. Marie Willem Frede
rik Treub benoemd tot hoogleeraar aan de gemeentelijke
universiteit te Amsterdam, om onderwijs te geven in
staathuishoudkunde en statistiek. Zijn ambt aanvaardde
hij den 23en November, met eene redevoering: De
ontwikkeling der staathuishoudkunde tot sociale eko.
nomie. Over burgerlijk en fiskaal recht schreef mr. Treub
tal van artikelen, o. a. in het Weekblad voor het
notaris-ambt en registratie, van welk blad hij, van
1887 tot 1894, redacteur was. Voorts in Vragen des Tijds,
in het Sociaal Weekblad en in verschillende andere
periodieken en dagbladen.
Den I Ien October 1904 volgde de heer Treub
mr. Willinge op. In Juni 1905 werd zijn mandaat
hernieuwd.

Mr. P. J. TROELSTRA

Sociaal-demokraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Amsterdam III.
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Mr. P. J. TROELSTRA.

Pieter Jelles Troelstra werd den 2cen
April 1860 geboren te Leeuwarden, studeerde te Groningen en promoveerde aldaar in 1888 tot meester in
de rechten; daarna vestigde hij zich als advokaat en
prokureur te Leeuwarden.
De heer Troelstra, die sinds 1890 in de socialistische beweging optrad, werd in 1892 redacteur der
Sneeker Courant, die in 1893 onder den naam van
De Nieuwe Tijd door hem en den heer F. van der
Goes werd geredigeerd en toen te Amsterdam verscheen. In het laatst van 1893 vestigde hij zich te
Utrecht, waar hij De Baanbreker oprichtte. In beide
bladen bestreed hij de revolutionaire taktiek van
Domela Nieuwenhuis, met wiens partij hij geheel brak,
toen deze (Kerstmis 1893) besloot niet meer aan de
verkiezingen deel te nemen.
Met verschillende andere leden dier partij, waaronder de heer Van Kol, richtte de heer Troelstra
in 1894 de sociaal-demokratische arbeiderspartij op, wier
orgaan hij met den heer Vliegen redigeerde.
Mr. Troelstra werd in 1897 bij herstemming in
drie distrikten gekozen: te Winschoten, Leeuwarden
en Tietjerksteradeel; hij nam voor laatstgemeld distrikt
zitting. In 1901 niet herkozen, werd hem later, bij
het optreden van den heer Lely als gouverneur van
Suriname, te Amsterdam weder een mandaat toevertrouwd, dat in Juni 1905 werd hernieuwd.

Mr. M. TYDEMAN Jr.

Vooruitstrevend-liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Tiel.
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Kr.

TYDE NAN Jr.

M e i n a r d Tydeman werd den 6 en Maart
1854 geboren te Tiel, waar zich een tak van deze
Overijselsche familie heeft gevestigd. Hij studeerde
te Utrecht, waar hij in 188o promoveerde op een
dissertatie: Bijdrage tot de leer der bodemerij. Na
zijn promotie vestigde hij zich als advokaat en prokureut
te Breda. In 1883 werd de heer Tydeman benoemd
tot schoolopziener in het distrikt Zevenbergen, welke
betrekking hij tot in 1894 bekleedde. In December
1891 werd hij in het kiesdistrikt Tiel, als opvolger
van mr. H. J. Dijckmeester, tot lid der Tweede Kamer
gekozen, nadat hij reeds in 1887 aldaar met mr. P.
Rink in het toenmalige dubbele kiesdistrikt kandidaat
was geweest. Het kiesdistrikt Tiel vernieuwde telkens
zijn mandaat als afgevaardigde.
De heer Tydeman was tot aan de Kamerverkiezing van 1894 lid van het bestuur der Liberale Unie.

Mr. B. VAN VEEN.

Vrij anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Dokkum.
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Mr. R. VAN VEEN.

R i e n k van Veen werd den

3oen

Augustus

1865 te Lemmer geboren, studeerde in de rechten aan
de universiteit te Utrecht en promoveerde aldaar den
Ten

Juli 1892.
In September 1892 vestigde hij zich als advo-

kaat en prokureur te Groningen. In Juni 1901 voor
het distrikt Dokkum als lid der Tweede Kamer der
Staten-Generaal gekozen, vestigde hij zich in October
1901 als zoodanig te 's Gravenhage. Bij de verkiezingen
in Juni 1905 werd hij voor het distrikt Dokkum als
lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal herkozen.

Mr. H. A.

VAN DE VELDE.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Delft.
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Kr. H. A. TAN DE VELDE.

Mr. Henri Adolphe van de Velde, geboreni 9 September 1855 te Banjoemas (Java), studeerde
te Leiden van 1874-1880 en promoveerde aldaar tot
doctor in de rechtswetenschappen. In 188o werd hij
burgemeester van Bodegraven, van waar hij 2 1/2 jaar
later als zoodanig te Loosduinen benoemd werd, welke
betrekking hij sedert verwisselde met het ambt van lid
der Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, waartoe
hij in 1901 werd geroepen.
In April 1890 werd de heer Van de Velde lid
der Tweede Kamer voor Delft en bleef dit vier jaar,
maar werd in 1894 niet herkozen; in 1897, 1901 en
1905 werd hij echter door het kiesdistrikt Delft opnieuw
afgevaardigd.

J. B. VERHEIJ.

Vooruitstrevend-liberaal.
A fgevaardigde voor het kiesdistrikt Rotterdam III,
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J. B. VERHEIJ.

Kolonel J. B. V erhey werd den li en Juli 1851
geboren to Werkendam.
Hij werd in October 1867 toegelaten als kadet
bij het korps mariniers, werd in Aug. 187o tot 2e luitenant
benoemd, en doorliep de verschillende rangen totdat
hij in 1894 tot luitenant-kolonel bevorderd werd. In
1903 werd hij aangesteld tot kolonel-kommandant van
het korps mariniers, doch kwam, door zijne herkiezing
tot lid der Kamer op non-aktiviteit.
Hij maakte in 1875 en 1875, bij een detachement
mariniers dat ingedeeld was bij het Indische leger,
de expeditie op Atjeh mede, en werd ter zake van d3
krijgsverrichtingen onder generaal Pe] benoemd tot
ridder van de Militaire Willemsorde 4 e klasse. Van
1879-1885 was hij leeraar aan het Kon. Instituut van
de marine en later, als luitenant-kolonel, kommandant
van de afdeeling mariniers te Rotterdam en garnizoenskommandant aldaar. Na de openbare behandeling van
de militaire straf- en tuchtwetten in de volksvertegenwoordiging werd hij in 1903 benoemd tot ridder in de
orde van den Nederlandschen Leeuw.
In 1883 behoorde de beer Verhey tot de oprichters
van de Marine-vereeniging te Helder; hij was bij
de stichting van het Marinefonds (dat zich ten doel
stelt, weduwen en weezen van onder-officieren en minderen te steunen) adviseur van het bestuur dier Vereeniging.

P. VAN VLIET Jr.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Doetinchem,
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P. VAN YLIET Jr.

P. van Vliet Jr. is den I 2 enI ebr. 1858 te
Oudeheldtzijl geboren. Hij was achtereenvolgens timmerman, boekhouder en assuradeur. Als lid van het
Ned. werklieden-verbond „Patrimonium" was hij eerst
sekretaris, daarna voorzitter van de afdeeling Leeuwar.
den van dat verbond; later voorzitter van den Bond
van Friesche afdeelingen en lid van het hoofdbestuut
van „Patrimonium". In 1900 werd hij op de Bondsver
gadering gekozen tot voorzitter in de plaats van den
beer Kater.
In 1891 was hij de kandidaat der A.-R. partij
in de distrikten Franeker, Leeuwarden en Schoterland,
in 1894 in Dokkum, en in 1897 in Weststellingwerf
en nog enkele andere distrikten, terwijl hij in Juni 1901
gekozen werd tot afgevaardigde voor het distrikt
Doetinchem,. De heer Van Vliet was gedurende twee
jaren lid van den gemeenteraad te Arnhem.
In Juni 1905 werd zijn mandaat voor de Tweede
Kamer hernieuwd.

Mr. W. VAN DER VLITGT.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Leiden.
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Mr. W. VAN DER YLUGT.

Mr. Willem van der Vlugt, geboren 12
Maart 1353 to Haarlem, ontving voorbereidend onderwijs
van den heer Geerligs en op het gymnasium aldaar.
In September 187o als student to Leiden inge
schreven, volgde hij de lessen van de verschillendie
hoogleeraren der juridische fakulteit, doch vooral prof.
Duys is degene, die den grootsten invloed had op zijn
worming. De geest en do stof van zijn onderwijs
trokken Van der Vlugt vOOr alles aan.
Den 25en Sept. 1879 promoveerde hij tot doctor
in de beide rech-Ln op een proefs:hrift over: De
rechtstaat volgens de leer van Rudolf Gneiss, dl. I
en reeds de volgende maand word hij benoemd tot
hoogleeraar in de wijsbegeerte dos rechts en encyclopaed'e des rechts. Den 14m Jan. 1880 aanvaardde
hij zijn ambt met eon oratie, handelende over De
Weenschap der gerochtigheid.
Prof. Van der Vlugt schreef een aantel artikelen
in De Gids, waarvan twee over Toy.-bee-werk afzonderlijk verschenen; een levensbericht van A. Kuerlen
in den bundel der Maatschappij van Ned. Letterkunde,
een artikel in het Rechtsgeleerd magazijn, verschillende aankondigingen in het Weekblad van het
Recht, enz.

19

P. R. F. VAN VLIJMEN.

Katholiek.
Afgevaardigde voor bet kiesdistrikt Veghel.
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B. R. F. VAN VLIJMEN.

De heer B. R. F. van VI ij m e n, afgevaardigde voor het kiesdistrikt Veghel, is sinds 2 Mei
1888 lid der Kamer.
Bij zijne verkiezing was hij kapitein der infam,
terie in het Nederlandsche leger (29 Dec. 1863 tot
2 e luitenant benoemd, 23 Mei 1867 tot i e luitenant
en 28 April 188o bevorderd tot kapitein). Van Juli
1866 tot September 1872 was hij gedetacheerd bij het
leger in Ned.-Oost-Indio, en gedurende Oct.—Dec. 1868
maakte hij de krijgsbedrijven op Bali mede.
Terwijl hij als lid der Kamer ingevolge de bepaling der grondwet op non-aktiviteit was gesteld, werd
hij op 10 November 1892 bevorderd tot majoor, op
4 Augustus 1895 tot luitenant-kolonel, den 23 e n Mei
1899 tot kolonel en den I6en April 1903 tot generaal,
majoor.
Op zijn verzoek werd hij den 16en Juni 1905
eervol uit den militairen dienst ontslagen.

A. C. A. VAN VIIUREN.

Hatholiek.
Afgevaardigde voor bet kiesdistrikt Zevenbergen.
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A. C. A. TAN VUUREN.

Adrianus Cornelius Antonie van
V u u r en werd geboren 20 Maart 1865. Hij deed zijn
gymnasiale studien aan het gymnasium te Katwijk a. d
Rijn en ging daarop naar de katholieke universiteit
te Leuven waar hij kandidaat werd in de wijsbegeerte
en letteren. Sinds 1891 schreef hij overzichten van
het verhandelde is dr bed Kamers der Staten-Generaal,
eerst voor „De Tijd , daarna voor ,,De Residentiebode", aan welk blad hij bij de oprichting als eerste
redacteur werd verbonden.

J. H. DE WAAL MALEFIJT.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Breukelen.
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J. II. DE WAAL MILEFLIT.

Jan Hendrik de Waal Malefijt werd
den 3i en Januari 1852 geboren. te Overveen.
Na aanvankelijk op de gemeeote-sekretarie in
zijn geboorteplaats werkzaam te zijn geweest, wijdde hij
zich later aan den handel en werd compagnon in een
zecpfabriek te Zeist. Daar werd hij in Augustus 1884
tot lid van den gemeenteraad gekozen en in 1887 als
zoodanig herbenoemd. In April 1890 werd hij als burgemeester geplaatst aan het hoofd de: gemeenten Westbroek en Achttienhoven.
In 1892 nam hij als lid 2itting in het kollege
van de Provinciale Staten van Utrecht voor het kiesdistrikt B:eukelen, voor welk distrikt hij bij de verkiezingen in 1897, 1901 en 1905 (als kandidaat der
anti-revolutionairen) naar de Tweele Kamer der S t atenGeneraal werd afgevaardigd.
In 1903 werd de hear De Waal Malefijt gekozen
tot lid van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht,
tengevolge waarvan hij het burgemeeslersambt moest
neerleggen, waarna hij zich metterwoon to Utrecht
vestigde.

Mr. 0. J. E. baron VAN WASSENAER VAN CATWIJCK.

Christelijk-historisch.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Katwijk,
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Mr. 0. J. F. baron VAN WASSENAER VAN CATWUCK.

Mr. Otto Jakob Eifelanus baron van
Wassenaer van Catwijck, geboren 26 Dec.
1856, op den thiuize „Noordereng" bij Bennekom, ontving zijne opleiding tot adelborst bij de Kon. Ned.
marine op het instituut Schreuders te Noordwijk; werd
in Sept. 1872 aangesteld tot adelborst 3 e klasse, in
Sept. 1875 tot adelborst I e klasse. In Jan. 1878 werd
hij bevorderd tot luit. t. zee 2 e klasse en nam in April
van dat jaar ontslag uit den zeedienst.
Hij studeerde vervolgens in de rechten en promoveerde in 1886; werd advokaat, diaken bij de Ned.
herv. gemeente te 's Gravenhage en werd in 1888
door het distrikt Gouda afgevaardigd naar de Tweede
Kamer, waarin hij tot Sept. 1891 zitting had.
In 1898 werd hij in Gelderland, waar hij zich
inmiddels een groot deel van het jaar te Hattem
metterwoon had gevestigd, door het distrikt Oldebroek
naar de Staten afgevaardigd, welk mandaat sedert werd
hernieuwd.
In 1901 werd hij door het distrikt Katwijk afgevaardigd naar de Tweede Kamer, en bij de laatst
gehouden verkiezing werd dit mandaat eveneens hernieuwd.

F. H. VAN WICHEN.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Haarlemmermeer.
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F. H. VAN WICHEN.

Franciscus Hubertus van Wichen,
den II en Juni 1855 to Velp (N.-Br.) geboren, doorliep
onder leiding van privaatleeraren het onderwijs der
hoogere burgerschool en was bij het notariaat, de regis
tratie en de gemeente-administratie werkzaam. Hij vol
bracht persoonlijk zijne militieplichten, was van 1879
tot 1883 gemeente sekretaris van Velp (N.-B.), van 1883
tot 1884 van Pannerden (Gelderland), en van 1884 tot
1889 van Ter-Aar (Z.-H.). Sedert 1889 is hij burgemeester en sekretaris van Alkemade, tevens sekretarispenningmeester van verschillende polders. Voorts is
hij administreerend rentmeester over landgoederen, be
stuursiid van verschillende vereenigingen op het gebied
van land- en tuinbouw, handel en nijverheid, krediet- en
assurantie-wezen en werd hij in 1904 benoemd tot lid
der staatskommissie in zake de approviandeering der
stelling van Amsterdam.
Hij werd in 1892 gekozen tot lid der Provinciale
Staten van Zuid-Holland voor het distrikt Alf en, en in
1898 en 1904 als zoodanig herbenoemd. In 1901 werd
hij in het distrikt Haarlemmermeer gekozen tot lid der
Tweede Kamer en in 1905 als zoodanig, herkozen.

Mr. A. I. M. J. baroa VAN WIJNBERG-EN.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Elst.
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Mr. A. I. M. J. baron TAN WIJNBERGEN.

Mr. A. I. M. J. baron van W ij nberge n,
werd geboren 8 Maart 1869 te Loenen op de Veluwe.
Hij volbracht zijne gymnasiale studien aan het katholiek
gymnasium te Katwijk aan den Rijn, en werd 9 Mei
1893 aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam
bevorderd tot doctor in de rechtswetenschap op proef
schrift: „Onze Marken onder de werking der wet van
io Mei 1886".
Na achtereenvolgens te Amsterdam en te Zutphen
als advokaat en prokureur te zijn werkzaam geweest,
werd hij in Januari 1897 benoemd tot ambtenaar van het
Openbaar Ministerie bij de kantongerechten te Eindhoven, en in Februari 1898 tevens tot schoolopzienef
in het arrondissement Eindhoven. In Februari 1903
werd hij benoemd tot voorzitter van den Raad van
Beroep (ongevallenverzekering) te Arnhem. Na het overlijden van den hoer I. M. van Wijck vaardigde het
distrikt Elst hem in April I9-D4 of ter Tweede Kamer,
welk mandaat in 1905 werd vernieuwd.

J. W.

IeTZE R1/1AN.

Liberaal.
Afgeyaardigde voor het kiesdistrikt Amsterdam IV.
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J. W. IJZERMAN.

De heer J. W. IJ z e r m an is een koloniale
specialiteit, die bijna , drie en-twintig jaren (1873-96)
in Nederlandsch-Indie doorbracht.
Na jarenlang hoofd ingenieur te zija geweest,
welk hooge ambt hem reeds op 29-jarigen leeftijd werd
toevertrouwd, werd de heer IJzerman, die gedurende
1873-74 deel had uitgemaakt van het personecl, dat
onder leiding van den ilgeni2ur Cluysenaer uitgebre'dc
terrein-opnamen deed voor ieen geschikt trace voor
den aanleg van een spoorweg van de Ombi:ien-velden
naar de kust (de tegenwoordige Emmahaven), en die
in 1887 met verlof in Nederland was, door de regeciing
met het maken van een ontwerp voor genoemden
spoorweg belast en werd later de bouw aan zijne leiding
toevertrouwd.
Dat dit zijn voornaamste werk met succes werd
bekroond, is algemeen bekend.
Den heer IJzerman keerde in October 1896 naar
Nederland terug, vestigde z:ch te Amsterdam en is
daar thans o. m. directeur der petroleum-maatschappij
„Moeara Enim".

U. L. VAN DER ZWAAG.

Sociaal-demokraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Sehoterland.
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G. L. VAN DER ZWAAG.
Het kiesdistrikt Schoterland, waarvoor in 1888
de hcer Domela Nieuwenhus zitting nam, die in 1891
vervangen werd door den heer Pyttersen, vaardigde
voor het eerst in Juni 1897 den heer G. L. v an der
Z w a a g naar de Tweede Kamer af.
De hcer Van der Zwaag is aangesloten bij den
socialistenbond; hij behoorde reeds sedert eenige jaren
tot de voornaamste woordvoerders der revolutionaire
sociali5ten, zooals zij zich bij voorkeur noemen. Vroeger
was hij te Gorredijk slachter, later koopman in var.
kens ; daarna werd hij redakteur van het weekblad De
Kl3k, een volksblad, dat in een duel van Friesland
veel invloed uitoefende.
Volbloed-Fries, houdt de heer Van der Zwaag
zich ook gaarne bezig met de studie der Friesche
taal. Hij is geheel een selfmade man en heeft zich
letterkundig Leer weten te ontwikkelen. Niet alleen
is hij een goed spreker, maar hij voert ook met vaardigheid de pen.

20

G. ZIJLIYIA.

Vooruitstrevend liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrikt Zuidhorn.
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ZIJLMA.

De heer Geuchien Z ij 1 m a werd den

23en

September 1842 geboren te Zuurdijk, gemeente Leens,
en is landbouwer te Westpolder, onder de gemeente
Ulrum.
Sedert Juli 1889 is de heer Zijima lid der Provinciale Staten van Groningen.
In Februari 1891 werd hij, als opvolger van
mr. E. J. J. B. Cremers, voor het eerst gekozen tot
lid der Tweede Kamer in het kiesdistrikt Zuidhorn.
Bij de periodieke verkiezingen werd zijn mandaat telkenmale vernieuwd.
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