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VIERDE DRUK.
ROTTERDAM.

113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ.

ONZE AFGEVAARDIGDEN
PORTRETTEN EN BIOGRAFIEEN DER LEDEN VAN DE
EERSTE EN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

VERKIEZINGEN 1909.

4de

Geheel verbeterde en bijgewerkte druk.

ROTTERDAM.
IJGH & VAN DITMAR'S UITG.-MIJ.
1909.

LED EN VAN DE EERSTE KAMER,
IN ALFABETISCHE VOLGORDE.

Een Alfabetische Lijst der ProvinoiOn met de namen der afgevaardigden
voor de EERSTE KAMER vindt men op bladzijde 104.

Jhr. Mr. H. M. J.

VAN ASCH VAN WIJCIi.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor de provincie Utrecht.
17 September 1901-1916.
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Jhr. 11Ir. H. M. J. VAN ASCH VAN WIJCK.
Henrick Maurits Jan van Asch van.
W ij c k werd den 28inei Augustus 1850 te Utrecht geboren. Hij is een noon van jhr. mr . H. A. M. van
Asch van Wijck, die in 1868 als Commissaris 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
adjunct-commies bij de Algemeerie Rekenkamer benoemd,
doch trad in 1876 in de rechterlijke macht. De beer
Van Asch van Wijck was achtereenvolgens substituutgriffier bij de rechtbanken te Deventer en te Utrecht en
substituut-officier van justitie te Zierikzee, te Breda en te
Utrecht ; in 1885 werd hij rechter in laatstgenoemde
rechtbank ; hij was van 1889 tot 1899 lid van den gemeenteraad
van Utrecht en van 1896 tot 1903 lid van de Provinciale
Staten voor het kiesdistrict Amersfoort..
Den 15en Juni 1897 werd hij gekozen tot lid van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict
Wijk bij Duurstede. Zijn mandaat werd in 19o1 vernieuwd,
doch in Augustus werd hij door de Provinciale Staten van
Utrecht naar de Eerste Kamer afgevaardigd en na de
ontbinding in 1904 als zoodanig herkozen.

Mr. W. H. J.

Tn. VAN BASTEN BATENBITRG.

Katholiek.
Afgevaardigde voor (le Provincie Gelderland.
17 September 1907-1910.
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Ir. W. H. J. Th. VAN BASTEN BATENBURG.

Mr. W. H. J. Th. van Basten Batenburg
werd den 13en November 1862 te Lichtenvoorde geboren.
Na het gymnasium te Oldenzaal bezocht hij eerst de
hoogeschool te Amsterdam, daarna die te Utrecht.
Na eerst na zijn promotie als gemeente-secretaris
te Lichtenvoorde te zijn werkzaam geweest, vestigde hij
zich als advocaat-procureur eerst te Zutfen en daarna te
Roermond, om vervolgens benoemd te worden tot ambtenaar van het Openbaar Ministerie aan de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, in welke rechtbank hij later
tot rechter werd benoemd. Van uit laatstgenoemde betrekking werd mr. Van Basten Batenburg in 1903 benoemd
tot lid van den Centralen Raad van Beroep te Utrecht
Van 1894 tot 1901 was hij lid der Tweede Kamer
voor het kiesdistrict Elst. In laatstgenoemd jaar werd hij
voor de provincie Gelderland gekozen tot lid der Eerste
Kamer, op den 2den Maart 1903 bedankte hij echter als
zoodanig. In 1907 vaardigde Gelderland hem andermaal
naar de Eerste Kamer af.
Mr. Van Basten Batenburg is ridder in de orde
van den Nederlandschen Leeuw.

Jhr. , Mr. P. J. VAN BEYMA.

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Friesland.
21 September 1904-1910.
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Jim. Mr. P. J. VA.N REYNA.
J hr. mr. Petrus Johannes van Beyma
werd den I Iden Mei 1839 te Leeuwarden geboren.
Na van 1857 tot 1862 aan de hoogeschool te Leiden
te hebben gestudeerd, prornoveerde hij daar den 25en M ei
1862, summa cum laude, tot doctor in de rechten, waarna
hij zich te Leeuwarden als advocaat vestigde.
Den I8en Jun 1863 werd hij benoemd tot griffier bij
het kantongerecht te Beetsterzwaag ; den 3en September 1867
tot substituut-officier van justitie te Sneek ; den 15en 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.
Den 27sten December 1885 werd mr. Van Beyma
benoemd tot secretaris-generaal aan genoemd departement,
en toen in 1904 de Staten van Friesland hem verkozen tot
lid der Eerste Kamer, werd hij als secretaris-generaal
gepensionneerd.
Mr. Van Beyma is sedert 1905 voorzitter van het
scheidsgerecht voor Gemeente-werklieden te 's-Gravenhag e ;
sedert 1906 lid van de staatscommissie van toezicht op
het bizonder universitair onderwijs en sedert 1905 voorzitter
van het bestuur van het departement 's-Gravenhage der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Behalve het ridderkruis der orde van den Nederlandschen Leeuw en het commandeurskruis der orde
van Oranje-Nassau, heeft mr. Van Beyma ook nog enkele
buitenlandsche decoration.
-

Mr. J. W.

VAN DEN BIESEN.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Noord-Brabant.
1 December 1396-1913.
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Mr. .1. W. VAN DEN BIESEN.

De beer Jac. W. van den Biesen is sedert
1866 advocaat en procureur to Breda.
In 1874 werd hij benoemd tot lid der Provinciale
Staten van No ► rd-Brabant, welke betrekking hij bleef
vervullen tot op het oogenblik dat die Staten hem tot lid
der Eerste Kamer kozen

(1

Dec. 1896).

R.

BLOEMBERGEN

Ezn.

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Friesland.
17 September 1907-1916.
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R. BLOENBERGEN Ezll.

R e i t z e Bloembergen, die den 26sten October
1844 te Leeuwarden werd geboren, is sedert 1861 werkzaam
geweest op het bankierskantoor van A. Bloembergen
Zonen, waarvan hij op het oogenblik gedelegeerd commissaris is.
Gedurende zes jaren is hij lid geweest van de Provinciale Staten van Friesland, die hem in 1907 naar de
Herste Kamer afvaardigden.
De beer Bloembergen, die commissaris is van verschillende financieele instellingen, is officier in de orde van
Oranje-Nassau.

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

Katholiek.
Afgevaardigde voor de Provincie Utrecht.
2 December 1901-1910.
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Jhr. H. P. C. BOSCh TAN DRARESTEIN VAN
NIEUW-AMELISWEERD.

Jhr. H. P. C. Bosch van Drakestein
van N i e u w-A m e l i s w e e r d, kamerheer in buitengewonen dienst van Hare Majesteit de Koningin, ridder
in de orde van den Nederlandschen Leeuw, commandeur
in de orde van Gregorius den Grooten met de plaque, werd
den 318ten December 1839 op den huize N ieuw-Amt lisweerd
(gemeente Bunnik) geboren. Zijn opleiding genoot hij aan
het R.-K. gymnasium to Katwijk aid Rijn.
In 1870 werd jhr. Bosch van Drakestein bij Koninklijk besluit van 20 Juli benoemd tot hoogheemraad
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 kiesdistrict Uselstein en op
11 November 1901 benoemden die staten hem tot lid van
de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

en op

J.

BREEBAART KZN.

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provineie Noord-Holland.
25 Januari 1892-1916.
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J. BREEBAART Kzn.
De heer Jan Breebaart Klaaszoon werd
geboren den Hen Sept. 1833 te Andijk. Hij bezocht tot
zijn dertiende jaar de lagere school in zijn geboorteplaats
en was daarna werkzaam in de boerderij van zijn ouders,
die hij gedurende twee jaren, toen zijn ouders naar Winkel
waren vertrokken, beheerde. In 185o verhuisde hij zelf ook
naar Winkel en na daar eenige jaren op een bouwplaats
van zijn ouders werkzaam te zijn geweest, trad hij er in
1855 als zelfstandig landbouwer en aannemer van publieke
werken op. In 1865 werd hij benoemd tot dijkgraaf van
den polder Waard-Nieuwland, op Wieringen, tot lid van
den mad, later wethouder van Winkel en tot hoofd-ingeland
van den polder Waard en Groet, van welken polder hij
in 1895 dijkgraaf werd. Van 1872 tot 1904 zat hij in het
hoofdbestuur der Holl. Maatsch. van Landbouw.
In 1884 werd hij hoogheemraad van de Hondsbosschen en Duinen tot Petten. Van 1883 tot 1903 was de
heer Breebaart. voorzitter van het Nederlandsche Rundveestamboek ; bij zijn aftreden als zooda.nig werd hij benoemd tot lid van verdienste der vereeniging en tot eerelid
van het hoofdbestuur. In 1886 nam hij het initiatief tot de
oprichting van het Nederlandsch PaardenStamboek, waarvan
hij tot 1 Juli 1909 voorzitter was. De afdeeling NoordHolland benoemde hem tot eere-voorzitter.
Bij de oprichting van de Vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw in Holland's Noorderkwartier
in 1871 werd de heer Breebaart als voorzitter gekozen.
In 1892 werd hij benoemd tot lid van de staatscommissie tot het onderzoek omtrent een afsluiting en
droogmaking van de Zuiderzee. Hij is president-directeur
van denJohanniskerkhoven-polder in de provincie Groningen.
De heer Breebaart is ridder in de orde van den Nederland.schen Leeuw, officier in de Oranje-Nassau-orde, ridder van
het Legioen van Eer en ridder van de Merite Agricole.
2

Jhr. P. J. J. S. M.

VAN DER DOES DE WILLEBOIS.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Noord-Brabant.
28 Maart 1898-1910.
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Jhr. P. J. J. S. M. VAN DER DOES DE WILLEBOIS.
Jhr. Van der Does de Willebois werd
den 9e" Januari 1843 te 's-Hertogenbosch geboren.
Hij bezocht het gymnasium in zijn geboorteplaats
met het voornemen daarna de hoogeschool te bezoeken.
Vooruitzichten in andere richting deden hem echter van
dit voornemen afzien.
In 1868 werd hij gekozen tot lid van de Provinciale
Staten van Noord-Brabant voor het district Tilburg. Van
1870- 83 was hij lid van Gedeputeerden van NoordBrabant ; hij was daarna niet verkiesbaar wcgens verboden
graad van bloedverwantschap (zwager) met den voorzitter
van het college.
Jhr. Van der Does de Willebois volgde zijn varier op
als directeur der Maatschappij van brandverzekering voor
het Koningrijk der Nederlanden te 's-Hertogenbosch. Den
26sten Maart 1884 werd hij benoemd tot burgemeester van

's-Hertogenbosch. Hij bleef intusschen lid van de Staten
van Noord- Brabant tot zijn verkiezing tot lid van de
Eerste Kamer in Januari 1898.
Jhr. Van der Does de Willebois is commissaris
van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen
en van eenige andere instellingen.
Hij is ridder in de orde van den Nederlandschen
Leeuw, commandeur in de orde van Oranje-Nassau en

commandeur in de orde van den H. Gregorius den Grooten.

R. P. DOJES

Liberaal.
AfgevaardiEde voor de provincie Groningen.
10 April 1903-1910.
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R. P. DOJES.
De beer Rembertus Pieter Dojes is den I2en
Januari 186o te Uithuizen geboren. Hij bezocht er de
openbare school en volgde de lessen aan de R. H. B. S.
te Warffum. 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 beer Dojes het bedrijf uit
van practisch landbouwer.
In 1885 werd hij gekozen tot lid van den Raad
der gemeente Uithuizen, wat hij bleef tot 1897; gedurende
de laatste drie jaren was hij tevens wethouder. Van 1891
tot 1903 was hij lid van de Prov. Staten van Groningen
voor het hoofd-kiesdistrict Onderdendam (nu Bedum),
terwij1 hij sedert den Isten October 19oi ook lid -was van
het college van Gedeputeerde Staten. In Maart 1903 werd

hij gekozen tot lid der Eerste Kamer.
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. Voorts is hij
directeur van de Nederlandsch Amerikaansche Hypotheekbank te Uithuizen, lid van den Voogdijraad in het arrondissement Groningen, plaatsvervangend lid van den Raad
van Beroep voor de Personeele belasting in de provincie
Groningen, voorzitter van de provinciale regelingscommissie
voor de rundveefokkerij in de provincie Groningen, voorzitter van het hoofdbestuur van het waterschap „Hunsingo",
voorzitter der commissie van toezicht op het lager onderwijs
te Uithuizen en sedert Mei 1904 voorzitter der, commissie

belast met het beheer der subsidiên van het Rijk en van
de Provincie, ten bate der rundveefokkerij in de provincie
G roningen .

De beer Dojes is ridder in de orde van den
Nederlandschen Leeuw en in de orde van Oranje-Nassau.

Alt. G. W. baron

VAN DER FELTZ.

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Drente.
21 September 1904-1916,
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Mr. G. W. baron VA DER FELTZ.

Mr. Gustaaf Willem baron Van der Feltz,
geboren den I8den December 1853 te Arnhem, is den
29sten October 1878 aan de Leidsche universiteit, aan welke

hij vanaf September 1873 studeerde, gepromoveerd tot
doctor in de rechten.
Van Februari 1879 tot 15 Juli 188o was hij advocaat te Leeuwarden. Daarna, tot 5 November 1884,
commies-chef der derde afdeeling ter provinciale griffie
van Drente en van laatstgenoemden datum tot 9 November 1904 griffier van de Staten van Drente.
Sedert den i8den December 1905 is hij rechterplaatsvervanger in de arrondissements-rechtbank te Assen ;
sedert den I Iden December 1903 voorzitter van den
Voogdijraad in het arrondissement Drente te Assen ;
sedert den 'sten Januari 1905 voorzitter van het provinciaal
college van toezicht op het beheer der kerkelijke goederen
en fondsen der Fitrvormde Gemeente in Drente en
sedert den mden November 1904 commissaris van de
Drentsche Kanaal-Maatschappij.
Baron Van der Feltz is ridder in de orde van den
Nederlandschen Leeuw en officier in de orde van Oranje,

Nassau.

Jhr. P. M. G. VON FISENNE.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Zuid-Holland,
21 September 1904-1910,
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Mir. P. 111. G. TON FISENNE.

J h r. P. M. G. von F i s e n n e, geboren te
Rotterdam in 1837, was van 1861 tot 1873 werkzaam aan
het hoofd eener industriéele 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 1890 tot 1892
lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland voor het
district Delft en van 1895 tot 1904 voor het district
Zoetermeer.
De beer Von Fisenne is bestuurslid van onderscheidene waterschappen, o. a. sinds 1901 hoogheemraad
van Delfland.

Dr H.

FRANSS EN.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor de provincie Overijsel.
6 December 1904-1913,
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Dr. H. FRANSSEN.

Dr. Herman Franssen, in 186o te A msterdam geboren, studeerde aan de rijksuniversiteit te Utrecht
in de theologie en promoveerde daar in 1885 op een
dissertatie, getiteld: Beoordeeling van de conjecturen op
den tekst van het Evangelie 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
hij diende tot 1899, toen hij zich te Zwolle vestigde.
Behalve lid van den Gemeenteraad van Zwolle
is dr. Franssen penningmeester van de Theologische
school van de gereformeerde kerken in Nederland en
bestuurslid van onderscheiden vereenigingen op godsdienstig, maatschappelijk en staatkundig gebied.

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

Christelijk-Historisch.
Afgevaardigde voor de provincie Zeeland.
19 September 1893-1913
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Jhr. Mr. ti. A. GODIN DE BEAUFORT.
Jhr. mr. K. A. Godin de Beaufort, geboren
te Utrecht den 15en 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 district Amer ongen en in hetzelfde
jaar tot lid van den gemeenteraad van Utrecht. Nog
volgde in datzelfde jaar zijn benoeming tot hoogheemraad
van den Lekdijk Benedendams en den I Jseldam en in
1898 die tot dijkgraaf.
Den I4en. November 1882 werd hij gekozen tot lid
der Tweede Kamer voor het district Gouda en bleef lid
dier Kamer tot 21 April 1888, toen hem de portefeuille
van financien werd opgedragen in het ministerie-Mackay,
welke hij tot Augustus 1891 behield.
In 1892 opnieuw gekozen tot lid der Provinciale
Staten van Utrecht, legde hij die betrekking weder neder
wegens zijn benoeming, in 1893, tot lid van de Eerste

Kamer der Staten-Generaal voor de provincie Zeeland,
welk ambt hij sedert dien onafgebroken heeft waargenomen.

0. M. F. HAFFMANS.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provmcie Limburg.
27 Maart 1908 —1916.
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0. M. F. HAFFMANS.

Oscar Maria Franciscus 11 affmans
werd den 5den September 1859 te Helden (Limburg)
geboren. Hij doorliep het R.-K. Gymnasium te Katwijk
aid. Rijn en werd daarna door het latere Tweede Kamerlid A. Bouman opgeleid tot candidaat-notaris.
Steeds bleef de heer Haffmans te Helden gevestig d,
-

waar hij nu sedert 1890 het ambt van notaris uitoefent.
Hij is bestuurslid van meerdere filanuopische vereenigingen en ook van de Vereeniging tot bevordering der
paardenfokkerij in de provincie Limburg.
De heer Haffmans is lid van den gemeenteraad
van Helden en was tot aan zijn verkiezing tot lid der Eerste
Kamer, lid van de Provinciale Staten van Limburg.

J. P. HAVELAAR.

Christelijk-Historisch.
Afgevaardigde voor de provincie Zuid-Holland.
16 September 1902-1916,

33
J. P. HAYELAAR.

De oud-minister J. P. H a v e 1 a a r is den 23 en
Januari 1840 te Rotterdam geboren. In Augustus 1855

werd hij adelborst bij de Kon. Ned. Marine, in Sept.
1857 student aan de Kon. Academie te Delft. Den 23en

Juni 1864 werd hij benoemd tot civiel-ingenieur.
Van 1868-79 was hij met verschillende belang-

rijke werken belast, als : ontwerpen voor plannen voor
de rioleering van Tilburg (1869), vocr een scheepvaartverbinding tusschen Vecht en Eem (1873), voor een
drinkwaterleiding te Utrecht (1875), voor de bevaarbaarmaking van de Regge (1876), voor de kanalisatie van de
Ley (1876), enz. Ook was hij belast met de leiding der
opnemingen voor de droogmaking der Zuiderzee (1875),
met den bouw van sluizen te Soestdijk (1871), te Eemnes

(1874) en met het ontwerpen van een algemeen net van
tramwegen (1878).
Behalve tal van andere openbare betrekkingen
nam de beer Havelaar te Utrecht het lidmaatschap waar
van den gemeenteraad (1875-79). Verder was hij van 3
October 1878 tot 16 Juli 1884 ingenieur van den prov.
waterstaat in Drente, daarna — tot 21 April 1888 —
hoofdingenieur. Op laatstgenoemden datum werd hij minister van waterstaat, handel en nijverheid, welke functie
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 beer Havelaar was nog directeur-generaal der
posterijen en telegrafie van 1 Mei 1893 tot 1 Mei 1905.
3

Mr. 3. D. C. baron VAN HEECKEREN VAN KELL.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor de provincie Zuid-Holland.
6 December 1905-1910.
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Mr. J. D. C. baron VAN IIEECKEREN 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 iien Maart 188o werkzaam gesteld

als attache aan het ministerie van buitenlandsche zaken
te 's-Gravenhage.
Den i6en Februari 1882 werd hij benoemd tot
gezantschapssecretaris der 2e klasse aan de Nederlandsche
ambassade te Parijs en den qen December 1884 aldaar
bevorderd tot de 1e klasse, waarna hij 30 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 ben 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 geaccrediteerd bij het
hof van Denemarken.
Sedert de afscheiding van Noorwegen van Zweden
is hij buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister bij
het hof van Zweden, tevens geaccrediteerd bij de hoven
van Denemarken en Noorwegen.

TH.

E. F.

HEERKENS.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Overijsel.
6 December 1904-1916.
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Th. E. F. HEERKENS.

De heer Th. E. F. H e e r k ens is geboren te
Zwolle, den I5en September 1854.
Na de lagere school doorloopen te hebben, heeft
hij

een jaar onderwijs genoten op het stedelijk instituut

onder wijden den heer 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/d.
Rijn en voleindigde verder in Belgi6 zijn handelsstudien.
Na vele jaren in een industriêele onderneming te
zijn werkzaam geweest, trok de heer Heerkens zich in
1904 daaruit terug, om zijn aandacht onverdeeld te kunnen
wijden aan landbouwzaken en liefdadige instellingen.

Mr. P. C. 'T HOOFT.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor de provincie Gelderland.
27 December 1899-1913.

39

Ir. P. C. 'T HOOFT.

Pieter Cornelis 't Hooft, geboren te Veen
(N. B.) 19 October 1849, studeerde te Leiden en promo-

veerde aldaar in de rechten den 7 en Februari 1876. Hij vestigde zich daarop als advocaat te 's-Hertogenbosch en
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 had hij zitting in
de Tweede Kamer, als afgevaardigde van het district
Middelburg. VOOr de ontbinding der Tweede Kamer op
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, in April 1902 tot raadsheer in en
in October 1908 tot president van het gerechtshof aldaar.
Bij de instelling van den Defensieraad in 1908 werd hij
benoemd tot burgerlijk lid van dien raad.
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.

W. HOVY.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor de provincie Zeeland.
17 September 1901-1910.
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W. HOVY.
W ill em H o v y, geboren 17 Juli 1840 te Beverwijk, heeft zijn hoofdopleiding genoten aan de Technische
school te Utrecht, waar hij tot zijn i8 de jaar bleef. Daar-

na heeft hij zich door eigen studie en praktische vorming
verder bekwaamd. Hij is als industriêel te Amsterdam
gevestigd waar hij sedert 1 Januari 1867 staat aan het
hoofd van de later in een Naamlooze Vennootschap omgezette Bierbrouwerij en Azijnmakerij „De Gekroonde
Valk", v/h. Van Vollenhoven & Co. Van 1881 tot 1899
was hij lid van den gemeenteraad der hoofdstad en van
1892 tot 1901 lid van de Provinciale Staten van NoordHolland.
De heer Hovy is medebestuurder van onderscheidene vereenigingen, ten doel hebbende de bevordering
van het christelijk onderwijs, de zending en de filantropie.
De heer Hovy werkte mede tot de oprichting van
het Nederlandsch werkliedenverbond „Patrimonium" in
1876 en later ook van de patroonsvereeniging „Boaz".
Hij is sedert 1883 ridder in de orde van den
Nederlandschen Leeuw.

M. DE JONG.

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Noord-Holland.
19 September 1873-1913.
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M. DE JONG.

M e l c h e r t de Jon g, geboren den i6en Februari
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 zijn 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 sedert dien zijn
mandaat.

Mr. H. J.

KIST.

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Noord-Holland.
30 November 1891-1916.
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Ir. H. J. KIST.
Mr. Herman Jacob Kist, geboren den 25en
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-officier
van justitie te Tiel, in 1868 tot gelijke betrekking te
Amsterdam ; op den men Januari 1875 trad hij op als
advocaat-generaal bij het nieuwe gerechtshof te Amsterdam
en den I3en Juni 1877 werd hij benoemd tot procureurgeneraal bij gemeld gerechtshof, uit welke betrekking hij
den 24en December 1903 op verzoek eervol is ontslagen.
Bij de verkiezingen van 1881 werd hij in het kiesdistrict Amsterdam gekozen tot lid van de Tweede Kamer,
in welke hij medewerkte aan de invoering van het strafwetboek. Bij de verkiezingen na de grondwetsherziening
van 1887 steide hij zich niet weder beschikbaar.
In November 1891 kozen de Staten van de provincic Noord-Holland — waarvan hij sedert 1871 lid was —
hem tot lid van de Eerste Kamer en in 1896, alsmecle na
de ontbinding van Juli 1904, werd zijn mandaat verlengd.
Vele jaren was hij lid van het hoofdbestuur der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Mr. Kist is ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw en commardeur in de orde van Oranje-

Nassau.

D. KNOLL WELT.

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

D. K noll W elt werd den

Hen October 1835

geboren to Usquert, waar zijn vader landbouwer en lid
der Staten van de 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 hoofd-commissie voor de
herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde
eigendommen. In 1888 deed hij afstand van de genoemde
betrekkingen, wegens zijn benoeming tot lid van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal.

J. A. LAAN.

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Noord-Holland.
29 Mei 1905-1916.
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J. A. LAAN.

J. A. L a a n, geboren te Wormerveer, den 25 en
April 1848 en aldaar aan de volksschool opgevoed,
bezocht van 186o tot 1864 het gymnasium en de H. B. S.
te Haarlem, vervolgens gedurende een jaar een particuliere
handelsschool te Amsterdam, en kreeg zijn verdere op_
leiding op het kantoor der heeren Wessanen Laan te
Wormerveer.
In 1872 associ8erde 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 beer Laan lid van den gemeente
raad en sinds eenigen tijd wethouder van Wormerveer
Sedert 1897 is hij lid der Prov. Staten van Noord-Holland.
Hij is voorts commissaris der Twentsche bankvereeniging,
president van het departement Zaanstreek en sinds 1901
lid van het hoofdbestuur der Maatschappij van nijverheid,
sed..rt 1904 lid van het hoofdbestuur der Vereeniging van
Nederlandsche werkgevers, president der Onderlinge verzekering tegen brandschade aan oliemolens (bestaande
sinds 1767), enz.

4

A. M. J. E. A. baron VAN LAMSWEERDF,.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Gelderland.
21 September 1904-1916.

A. IL J. E. A. baron VAN LANSWEERDE.

Baron van Lams w e e r d e is den

20en

April

1853 to Arnhem geboren, waar hij thans nog woonachtig
is. Hij neemt daar verschillende openbare betrekkingen
waar, als het voorzitterschap der Geldersche Spaarbank
en der Vereeniging Geloof en Wetenschap. Voorts is hij,
sedert de oprichting, lid en secretaris der commissie van
toezicht uit het schoolbestuur Sint Willebrord ; secretaris
der afdeeling Arnhem van het Nederlandsch genootschap
tot zedelijke verbetering van gevangenen ; secretaris 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.
kfgevaardigde voor de provincie Noord-Holland.
16 September 1902-1910.
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Mr. W. F. VAN LEEUWEN.

Mr. W. F. van Leeuwen, burgemeester van
Amsterdam, die als opvolger van mr. Rutgers van Rozenburg in de Eerste Kamer is gekomen, is den 18

en

April

186o te Soerabaja geboren. Zijn vroege jeugd bracht hij
in Indié door ; doch reeds in 1868 kwam hij met zijn
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
advocaat — In April 1895 werd hij lid van den gemeenteraad, kort daarop, in September van hetzelfde jaar, wethouder van financién der gemeente Amsterdam. En toen
in 1901 mr. Vening Meinesz zijn ambt neerlegde, werd
mr. Van Leeuwen kort daarna, den wen Mei 1901, tot
burgemeester van Amsterdam benoemd.

C. M. E. VAN ',OBEN SELS.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor de provincie Gelderland.
6 December 1905-1916.
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C. M. E. VAN LO BEN SELS,

Constant Maurits Ernst van L 'Then
Sels werd den ,den October 1846 te Zutfen geboren.
Hij bezocht het gymnasium in zijn geboorteplaats en
daarna de Koninklijke Militaire Academie te Breda.
Achtereenvolgens diende hij als officier der Artillerie te Delft, Amersfoort, Zutfen, Venlo, Roermond,
Bergen op Zoom, Woerden, Utrecht, 's-Gravenhage, Hellevoetsluis, Gorinchem en Fielder.
In Juli 1866 werd hij benoemd tot luitenant der
Vesting-Artillerie, maar twee jai-en later, in 1868 werd hij
overgeplaatst bij de rijdende Artillerie. Van 1888-1894
was hij lid der Tweede Kamer, in Juli 1895 werd hij
benoemd tot Majoor, in Mei 1903 werd hij Kolonelregiments-commandant, in December 1905 lid der Eerste
Kamer en in October 1906 Generaal-Majoor.
Sedert 1887 is de beer Van ',Oben Sels lid van
het Centraal Comite der Anti-revolutionaire Kiesvereenigingen.

Hij is officier met de zwaarden in de orde van
Oranje-Nassau.

Jhr. Mr. L. H L. J. VAN DER MAESSEN DE SOMBREFF.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Limburg.
Februari 1909 —1910.
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Jhr. Mr. L. H. L. J. VAN DER MAESSEN
DE SOMBREFF.

Jhr. mr. L. H. L. J. van der Maessen de Somb r eff werd den I2en September 1854 te Maastricht geboren.

Hij studeerde te Leiden, waar hij in de rechten
promoveerde. Na zijn promotie vestigde hij zich als
advocaat te Maastricht, ging daarna naar Amsterdam,
werd vervolgens ambtenaar van het Openbaar Ministerie,
eerst te Schiedam en later te 's-Hertogenbosch.

In 1886 werd hij kantonrechter te Heerlen, welk
ambt hij nog bekleedt. Enkele jaren later werd hij lid
der Provinciale Staten van Limburg. In 1894 schoolopziener in het arrondissement Heerlen en in 1901 in het
arrondissement Sittard.
De heer Van der Maessen de Sombreff is voorzitter van de gezondheidscommissie te Gulpen ; voorzitter

der plaatselijke commissie voor de ongevallen-wet te
Mecrssen ; lid van den voogdijraad te Maastricht en lid
van de Kamer van toezicht op het notarisambt te Maastricht.

W.

IVIERKELBACII.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Noord-Brabant.
5 Nei 1890-1910,
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W. MERKELBACII.

Willem Merkelbach werd den 19
1837 te Zwaluwe geboren.

en

Maart

V roegtijdig 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 zijn
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 deie en ook
uit de in 1872 mede door hem opger;chte draadnagelfabriek heeft hij zich, wegens drukke ambts- en andere bezigheden, in 1891 teruggetrokken.
In 1877 tot lid der Provinciale Staten van NoordBrabant gekozen, heeft de heer 11 erkelbach dit mandaat
13 jaren onafgebroken vervuld, tot hij in 1890 als lid
naar de Eerste Ramer der Staten-Generaal werd afgevaardigd.
Hij is president van het college van regenten van
het R. K. Burgerweeshuis en van het Oude-Mannenhuis
te Breda.
De heer Merkelbach is ridder in de orde van den
Nederlandschen Leeuw en commandeur in de orde van
den H. Gregorius den Grooten.

Jhr. A. H. J. H. MICH IELS VAN KESSEN1d11.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Limburg.
6 December 1899-1913,
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Jhr. A. II. J. N. IIIICHIELS TAN KESSENICH.
Jhr. A. H. J. H. Michiels van Kessenich
werd den 16en October 1843 te Maastricht geboren en
genoot zijn opleiding aan het gymnasium te Boxmeer.
Door het kiesdistrikt Sittard in 1870 naar de Provinciale Staten van Limburg afgevaardigd, werd hij telkens
herkozen, totdat deze Staten hem in November 1899 benoemden tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
Jhr. Michiels van Kessenich beweegt zich veel op
economisch gebied. Hij is lid der commissie van Toezicht
op de Rijks-landbouw proefstations en heeft herhaaldelijk
den Nederlandschen Regeering als eerste gedelegeerde
vertegenwoordigd op internationale zuivelcongressen, in
1903 te Brussel, in 1905 te Pals, in 1907 te 's-Gravenhage
en in 1909 te Buda Pest.
Sedert 1901 is hij voorzitter van het Limburgsche
paardenstamboek en sedert 1895 onder-voorzitter van den
Zuid-Nederlandschen zuivelbond.
Jhr. Michiels van Kessenich is ridder in de orde
van den Nederlandschen Leeuw, commandant in de orde
van Oranje-Nassau en commandant in de Leopolds-orde

van Belgiê.

Mr. F. S. VAN NIEROP.
Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Noord-Holland.
19 September 1899-1913.
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Mr. F. S. TAN ME OP.

Mr. Frederik Salomon van Nierop,
geboren den 6un Maart 1844 te Amsterdam, promoveerde

te Leiden den 6en Februari 1866 in de rechten met een
proefschrift : De vennootsclzap met beperkte aansfirakelijkheid naar het Engelsche Tech t. Hij vestigde zich t e
Amsterdam als advocaat, en was vooral werkzaam bij
zijn vader, mr. A. S. van Nierop, die in 1866 afgevaardigde voor Haarlem was en een uitgebreide rechtspractijk had.
Bij de oprichting der Amsterdamsche Bank werd
hij directeur dezer instelling. Ook heden wordt deze
betrekking nog door hem bekleed, terwijl hij commissaris
is van verscliillende naamlooze vennootschappen, die door
of met medewerkihg der Amsterdamsche Bank zijn
opgericht.
Van Judi 1879 tot Juli 1905 was hij lid van den
gemeenteraad van Amsterdam, en geruimen tijd was
hij lid der Provinciale Staten van Noord-Holland, die hem
in Juli 1899 naar de Eerste Kamer der Staten-Generaal
afvaardigden.
Mr. Van Nierop is voorzitter van den raad van
toezicht op de Rijkspostspaarbank.
Hij is ridder in de orde van den Nederlandschen
Leeuw en commandeur in de orde van Oranje-Nassau.

Mr.

E. PELINCH.

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Drente.
10 Juli 1907-1910.
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lir. E. PELINCK.

Mr. Egbertus Pelinck, werd den 16 en Februari 1854 te Assen geboren.
Hij studeerde in de rechten aan de Hoogeschool
te Leiden, waar hij den IoPn Juli 1879 promoveerde. Hij
vestigde zich toen als advocaat te Assen, werd den on
April 1881 ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de
kantongerechten te Amsterdam, werd den i6en Maart
1887 rechter in de rechtbank te Winschoten en ging den

3oen December 1893 in gelijk ambt over aan de rechtbank
te Assen, waar hij ook tegenwoordig nog het ambt van
rechter uitoefent.

5

W. J.

H. PRINZEN.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Noord-Brabant.
27 Ivovembrr 1890-1913.
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W. J. 11. PRINZEN.

Wilhelmus Josephus Hubertus Prinzen,
fal rikant te Helmond, werd den

Ien

Februari 1847 aldaar

geboren. In 1874 werd hij gekozen tot lid der Provinciale
Staten van Noord-Brabant en in 1890 tot lid der Eerste
Kamer. In hetzelfde jaar viol hem de onderscheiding te
beurt, te worden benoemd tot kommandeur met de ster
in de orde van den H. Gregorius den Groot e, en in 1898
tot ridder in de orde van den Nedet landschen Leeuw.
Sedert 1875 is hij lid van den Gemeenteraad van
Helmond.

Mr. E. N. RAHUSEN

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Noord-Holland.
30 November 1891-1910.
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Mr. E. N. RAIIUSEN.

Mr. E. N. R a h u s e n, sedert 1856 advocaat, later
deken der orde van advocaten to Amsterdam, welke opdracht hij op 70-jarigen leeftijd heeft nedergelegd, nam
den 3oen November 1891 zittil g als lid der Eer-ste Kamer
voor de provincie Noord-Holland.
Hij was gedurende vele jaren en is nog steeds in
tal van openbare betrekkingen werkzaam, o. a. als voor
zitter van het college voor de zeevisscherijen.

-

C. A. M. RAYMAKERS.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Noord-Brabant.
23 December 1907-1916.
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C. A. M. RAYMA.KERS.

Carolus Antonius Maria Raymakers
werd den 22sfen November 1851 te Helmond geboren, waar
hij ;tan het hoofd staat der firma J. A. Raymakers & Co.,
bontweverij en de firma G. W. Kanter & Co., Turkschroodververij.
Sedert 1883 is hij lid van den gemeenteraad van
Helmond, terwijl hij, in 19ot door het kiesdistrict Helmond
gekozen tot lid der Tweede Kamer, bij de periodieke verkiezingen in 1905 verzocht niet meer in aanmerking voor
een kamerzetel te komen, wegens de voortdurende uitbreiding zijner industrièele ondernemingen.
Van 1887 tot 1907 was hij lid der Provinciale
Staten van Noord-Brabant, die hem in December van
laatstgenoemd jaar naar de Eerste Kamer afvaardigden.
Zijn verdiensten als industriéel werden in 1905 door
H. M. de Koningin erkend door zijn benoeming tot
officier in de orde van Oranje-Nassau.

Mi. F. J. M. A. REEKERS.

Kath-oliek.
Afgevaardigde voor de provincie Gelderland.
15 September 1896 -1913.
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Ir. F. J. M.A.REEKERS.

Frederik Joseph Maria Anton Reek e r s, geboren te Amsterdam den 6 en Juni 1842, genoot
zijn opleiding aan het gymnasium St. Willibrordus te
Katwijk a/d • Rijn. 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.
Den 16 en Februari 1909 werd mr. Reekers benoemd tot voorzitter der Staatscommissie vcor het Zalmvraagstuk.

J.

E. N. baron SCHIMMELPENNINCK VAN DER OLJE VAN
HOEVELAKEN.

Christelijk-histori sch.
Afgevaardigde voor de provincie Gelderland.
16 Mei 1894-1910.
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J. E. N. baron SCHINNELPENNINCK VAN DER OIJE
VAN IIOEVELAKEN.

J. E. N. baron Schimmelpenninck van
der Oije van H oev elak e n, werd den I2 en Augustus
1836 te Brummen geboren. Hij doorliep bij den generalen
staf en bij de genie de verschillende rangen en bekleedde
daarin de volgende betrekkingen : als kapitein, stellingcommandant te Arnersfoort en eerst-aanwezend-ingenieur
te 's Gravenhage ; als majoor, eerst-aanwezend-ingenieur
te Amsterdam en stelling-commandant te Naarden ; in
den rang van luit.-kolonel, adiudant 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 district Utrecht afgevaardigd naar de Tweede Kamer, en later door dat
van A mersfoort ; 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 beer Schimmelpenninck van der. Oije cen wetsontwerp in tot instelling
van Kamers van Arhei 1. Ook behoort hij tot de oprichters van den Anti-opiumbond, als eersten stap zich ten
doel stellende vervanging van de pacht door de regie.
Hij is grootkruis in de orde van den Nederlandschen Leeuw.

J. E. SCROLTEN.

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provineie Groningen.
16 September 1902-1916.
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J. E. SCHOLTEN.

Jan Evert Scholten, geboren den Hen Juni
1849 te Foxhol, gem. Hoogezand, is de eenige zoon van
wijlen den groot-industrieel W. A. Scholten. Hij bezocht
de Hoogere Burgerschool te Groningen en bij den dood'
zijns vaders, deft ten Mei 1892, aanvaardde hij de hem
nagelaten taak, en maakte zich verder verdienstelijk als
lid van den gemeenteraad van Groningen, waartoe hij in
1879 werd gekozen. In 1886 werd hij gekozen tot lid
van de Provinciale Staten van Groningen, die hem in
1902 naar de Eerste Kamer afvaardigden.
Door zijn vele bemoeiingen met commissies en
belangen van landbouwkundigen en industrieelen aard,
heeft hij zich groote verdiensten verworven, terwijl hij zich
als voorzitter van eenige vereenigingen op filantropisch en
economisch gebied eveneens nuttig heeft weten te maken.
De heer Scholten is ridder in de orde van den
Nederlandschen Leeuw, commandeur in de orde van
Oranje-Nassau, commandeur in de I,eopoldsorde van
Belgie, commandeur in de orde van Mauritius en Lazarus
van Italie en groot-ofcier in de orde van de Merite
Agi icole van Portugal.
-

Mr

J SICKENGA

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Friesland.
30 Juni 1902-1913.
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Ir. J. SICKENGA.
Mr. J acob Sickenga werd den Eden September
1848 te Wolvega geboren. Hu studeerde in de rcchten te
Leiden, waar hij den 2Isten Juni 1869 summa cum laude
promoveerde, na verded'ging eener dissertatie : „Het Hof
van Friesland gedurende de 17e eeuw."
In Nov. 1869 werd hij candidaat-notaris, waarna
hij zich als advocaat vestigde in zijn geboorteplaats.
Spoedig daarop werd hij plaatsv( rv. 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 procureur.
In '881 gekozen tot lid der Prov. Staten van
Friesland, werd hij in 1888 lid van Gedeputeerden, a's
hoedanig hij een belangrijk aandeel nam in de kwesties
der verveningen, der gemeente-financiên, der tramwcgen
en der belasting-verordeningen. Van zijn geschriften op
sociaal gebied dienen genoemd : „De Gemeente in Nederland," op welk werk ook zijn praeadvies was ebouwd, dat
hij in de Vereeniging voor staathuishoudkunde en statistiek
uitbracht ; en de beide werken : „Rijksuitkeeringen aan
gemeenten."
In 1901 werd hij niet herkozen als lid der Provinciale, waarmede hij dus ook zijn ambt als lid van Gedeputeerden verloor. In Juni 1902 werd hij tot lid der Eerste
Kamer gekozen.
Tegenwoordig is hij .kantonrechter te Leeuwarden.
Mr. Sickenga is afdeelings-voorzitter van de Friesche
Maatsch. v. Landbouw en lid van verschillende openbare
besturen. Op economisch terrein heeft hij zich beziggehouden met het productief maken, door kunstbemesting,
en het exploiteeren van eigen landerijen.
Sedert den 28sten Augustus 1905 is hij ridden in de
orde van den Nederlandschen Leeuw.

H. P. STAAL.

Liberaal.
Afgevaardigde voor de provincie Noord-Holland.
10 Mei 1907-1913.
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H. P. STA.A.L.
Hendrik Pieter Staal werd den 17en Juni
1845 te Zwolle geboren en ging in 1862 als kadet naar de
Militaire Academie te Breda. Den Zen Juli 1866 werd hij
benoemd tot tweede-luitenant der infanterie bij het 4e
regiment en na achtereenvolgens als eerste-luitenant gedetacheerd te zijn geweest bij de 2de afdeeling der krijgsschool, het 3e regiment huzaren en onder de bevelen van
den chef van den generalen staf, werd hij den 2Isten October
1883 bevorderd tot kapitein bij het 2de regiment infanterie.
Hij werd alsnu gedetacheerd bij de 7de afdeeling
van het departement van oorlog, daarna, den 24sten November 1884, in rang overgeplaatst bij den generalen
staf. Van den 25en juli 1885 tot den 15en Maart 1888 was
hij werkzaam bij de 2de afdeeling van genoemd departement en den 5den Januari 1892, werd hij overgeplaatst bij
de grenadiers en jagers (Iste bataljon).
Tot den 27en October 1893 was hij bij dit regiment
compaznies-commandant, toen hij bevorderd werd tot
majoor (6e regiment infanterie).
Den 9den April 1895 benoemd tot majoor bij den
generalen staf, werd de heer Staal chef van den staf in
de stelling van Amsterdam. Den 23sten November 1896
volgde zijn bevordering tot luitenant-kolonel.
Den I5en Mei 1897 werd hij benoemd tot directeur
der hoogere krijgsschool • den 9 en November 1900 bevorderd
tot kolonel en commandant van het le regiment infanterie
den I6en Juli 1902 volgde zijn benoeming tot onderchef
van den generalen staf ; den 1sten Mei 1903 zijn bevordering tot generaal-majoor. Den irn Augustus 1905 werd hij
benoemd tot minister van oorloz. Den 2osten Februari 1907
werd hij op zijn verzoek eervol ontslagen uit den militairen
dienst en den 4en April 1907 als minister van oorlog.
De beer Staal is ridder in de orde van den
Nederlandschen Leeuw en van het Legioen van Eer.
6

D. W. STORK.

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

Dirk Willem Stork, geboren 4 April 1855
te Oldenzaal, 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
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
h-tct genomen, door zijn 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 eere vervuld. Niettegenstaande de liberale meerderheid der Staten, werd, um redenen, die algemeen bekend
mogen worden geacht, alleen z ij n mandaat in 1904 vernieuwd en vielen zijn beide liberale medeleden af.
De heer Stork bekleedde gedurende verscheidene
jaren het lidmaatschap van de Centrale commissie voor
de statistiek, nam als lid van de door de regeering ingestelde commissie deel aan de enquete naar de grieven
der oud-Rijnspoorwegambtenaren en was lid van de staatscommissie in zake werkliedenpensionneering-.

S. VAN VELZEN.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor de provincie Zuid-Holland.
17 September 1901-1913.

85
S. VAN VELZEN.
Simon van Velzen werd den Zen November
1835 to Drogeham (gemeente A chtkarspelen in Friesland)
geboren.
In 1888 door het kiesdistrict Bodcgraven naar de
Tweede 1<amer 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 verteg enwoordigde van 188o tot 1901 het
district Alphen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland
en werd in het laatstgenoemde jaar door dat college tot
buitengewoon lid van Gedeputeerde Staten benoemd.
In zijn vrocgere woonplaatsen Kampen en Alphen
had hij zitting in den gemeenteraad.
Toen jhr. mr. J. Roell in 1901 als lid der Eerste
Kamer ontslag en in de Tweede Kamer zitting nam,
werd de beer 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.
Hij is sedert 1899 bestuurslid van de Vereeniging
tot christelijke verzorging van krankzinnigen in Nederland
-

.

speciaal voor de stichting „Bloemendaal".
Sedert den 28sten Augustus 1906 is hij ridder in
de orde van den Nederlandschen Leeuw.

Mr. S. A.

VENING MEINESZ.

Liberaal
Afgevaardigde voor de provincie Zuid-Holland.
29 December 1884-1910.
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Mr. S. A. YENIN( HEINESZ.

Mr. S. A. Vening Meinesz werd den 20en
Februari 1833 geboren te Harlingen en kwam op 8-jarigen
leeftijd te Amsterdam, alwaar zijn vader benoemd was tot
ontvanger der directe belastingen. Hij studeerde aan het
Athenaeum aldaar en promoveerde te Leiden in 1856. Van
1860—'66 was hij hoofd-redacteur van het .Handelsblad. In
Januari 1866 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 Zuid-Holland
naar de Eerste Kamer afgevaardigd.
Van October 1891 tot Mei 1901 was de beer Vening
Meinesz burgemeester van Amsterdam.

Jhr. Mr. F. X. A. VERHEIJEN,

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Noord-Brabant.
19 Mei 1908-1916.

Jim Mr. F. X. A. VERHEIJEN.

Jhr. mr. Franciscus Xaverius Arnoldus
V e r h e ij e n, werd den 31 en Januari 1852 te 's-Hertogenbosch geboren. Hij studeerde aan de Leidsche Hoogeschool en promoveerde daar in Februari 1878 in de
rechten. Hij vestigde zich na zijn promotie als advocaat
in zijn geboorteplaats waar hij in 1898 rechter in de
arrondissements-rechtbank werd. In hetzelfde jaar werd hij
gekozen tot lid der Provinciale Staten van Noord-Brabant
In 1904 volgde zijn benoeming tot rechter in het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, welk ambt hij nu nog bekleedt.
Zijn verkiezing tot lid der Eerste Kamer geschiedde in
1908.
Sedert de invoering der wet in 1905 is hij voorzitter van den voogdijraad te 's-Hertogenbosch.
In 1898 werd de heer Verheijen benoemd tot
officier d'academie de France en den 31 en Augustus 1898
tot jagermeester in buitengewonen dienst en in 1908
tot Kamerheer in buitengewonen dienst van H. M. de
Koningin.

Dr. P. J. F. VERME GLEN.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Zuid-Holland.
21 September 1904-1910.
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Dr. P. J. F. YERMEULEN.

Petrus Jacobus Franciscus Vermeulen
werd in 1846 te Delft geboren, waar zijn vader geneesheer
was. Na zijn opleiding, eerst aan het stedelijk gymnasium,

later aan het katholiek seminarie te Hageveld en vervolgens
aan de universiteiten te Leiden en te Heidelberg, pr moveerde hij in 1871 aan eerstgenoemde hoogeschool in de
wis- en 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 district Helmond tot afgevaardigde
naar de Tweede Kamer gekozen, waar hij een der eerste
plaatsen innam onder de katholieke leden der rechterzijde
(1897-1901).
Dr. Vermeulen, die ook oud-hoofdredacteur is van
„De Tijd," heeft in de Eerste Kamer zitting sedert de
ontbinding in 1904. Korten tijd was hij lid der Prov•

Staten van Noord-Holland.

J. J. G. baron VAN VOORST TOT VOORST.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Zuid-Holland.
27 Maart 1908-1916.
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J. J. G. baron VAN YOORST TOT 'WORST.
Jan Joseph Godfried baron van Voorst
tot V o o r s t werd den 16en September 1846 te Elden
op den huize Westerveld bij Arnhem geboren.
Als jongeling in dienst getreden bij het Instructiebataljon, volgde hij den daaraan verbonden Hoofdcursus.
i)en 3en Januari 187o werd hij benoemd tot tweedeluitenant ; den I8en Augustus 1875 tot eerste-luitenant ; den
i7 den October 1889 werd hij kapitein ; den Geri October
1898 majoor ; den I2en Augustus 1901 luitenant -kolonel ;

den 23sten April 1904 kolonel-commandant van het regiment grenadiers en jagers. Den Zen Mei 1908 verwierf
hij den rang van generaal-majoor. Hij was achtereenvolgens adjudant bij het Instructie-bataljon, luitenant en
kapitein-bataljons-adjudant bij het regiment grenadiers en
jagers ; kapitein-adjudant van en later toegevoegd hoofdofficier bij den inspecteur der infanterie ; tijdelijk belast
met de functién van hoofd-officier voor het reserve-kader,
waarvan hij op den 2Isten Maart 1902 op de meest eervolle wijze werd ontheven. Tegenwoordig is baron van Voorst
tot Voorst generaal-majoor op nonactiviteit en adjudant
van H. M. de Koningin in buitengewonen dienst. Voorts
is hij lid der directie der Weduwen- en Weezenkas van
de officieren der Landmacht en lid der directie van het
gemeente-ziekenhuis te 's-Gravenhage.
Baron van Voorst tot Voorst heeft talrijke onderscheidingen verworven. Hij is ridder in de orde van den
Nederlandschen Leeuw ; ridder in de orde • van OranjeNassau met de zwaarden ; ridder in de orde van Danebrog
(Denemarken), officier van het Legioen van Eer, commandeur der orde van Frans Jozef (Oostenrijk), commandeur der
Kroonorde van Italiê ; commandeur tweede klasse van de
orde van het Zwaard van Zweden en commandeur der
Koninklijke Kroon-orde tweede klasse met de ster (Pruisen).

H. WALLER.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor de proviricie Zuid-Holland.
21 September 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 18 49

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 inwoning stappen
deed ter bevordering van het christelijk school-onderwijs.
Bezig in het bankiersbedrijf, van 1861 tot 1881 in
samenwerking met den beer 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-comite
voor anti-revolutionaire kiesvereenigingen.
Na de ontbinding, in Juli 1904, werd hij door de
Staten der provincie Zuid-Holland tot lid van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal gekozen.

J. D. baron VAN WASSENAER VAN ROSANDE.

Christelijk-Historisch.
Afgevaardigde voor de provincie Zuid-Holland.
21 September 1901-1913.
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J. D. baron VAN WASSENAER VAN ROSA NDE.

Jan Dirk baron Van Wassenaer van
R o s a n d e, geboren op den huize Noorder-Eng onder

Ede, den Ten Juli 1851, trad den Ten September 1866 als
adelborst in dienst en werd 1 Augustus 1870 adelborst
der ie klasse. Den on April 1875 verwierf hij het eerekruis voor belangrijke krijgsbedrijven (1873-74), en in
November de Atjeh-medalje (1875). Van i September
1878 tot i Februari 1879 was hij adjudant bij Z. K. H.
Prins Hendrik der Nederlanden (die 13 Januari 1879 overleed) ; den 15 0 n Januari 1881 verkreeg hij eervol ontslag uit den zeedienst. Hij vervulde zijn betrekking
achtereenvolgens in Nederland, ter kust van Guinea, in
Nederlandsch Oost-Indiê en in Nederlandsch West-Indie.
Na den zeedienst te hebben verlaten, was baron
Van Wassenaer van Rosande kamerheer des Konings,
d.d. aan het hof van H. K. H. de Prinses-douairiere

Hendrik der Nederlanden (18 Jan. 1380. kamerheer des
Konings i. b. d. (6 Mei 1885), lid van den Haagschen
gemeenteraad (April 1887—Juli 19o1) en van de Prov.
Staten van Zuid-Holland (18 Juni 1878), bij welk college
hij 3 Juli 1901 lid van Gedeputeerden werd en dat hem
3 Augustus 1904 naar de Eerste Kamer afvaardigde.
Hij is lid van het hoofdbestuur van het Algemeen
Nederlandsch Verbond en lid van het hoofdbestuur van
„Onze Vloot".
Baron Van Wassenaer van Rosande is ridder
in de orde van den Nederlandschen Leeuw, commandeur
der ridderlijke Duitsche orde Balye van Utrecht, en curator der Technische hoogeschool te Delft. Voorts verwierf
hij de Atjeh-Medalje en het eerekruis voor belangrijke
krijgsverrichtingen, Atjeh 1873-76.

Mr. W. S. J.

VAN WATERSCHOOT VAN DER GRACHT.

Katholiek.
Afgevaardigde voor de provincie Zuid-Holland.
21 September 1904-1916.
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Mr. W. S. .1. VAN WA.TERSCHOOT VAN DER GRACHT.

Mr. Walther Simon Joseph van Watersc h o o t van der Gracht werd geboren te Beverwijk,
den 21 en Augustus 1845.
Hij studeerde te Leiden, waar hij in 1868 den
titel van doctor in de rechten verwierf. Daarop vestigde
hij zich als advocaat te Amsterdam, maar beoefende
tevens de notariéele studién, zoodat hij in 1870 het
examen van candidaat-notaris aflegde.
In 1870 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
districten Haarlem, Alkmaar en Amsterdam VII. In 1904
bedankte hij als Statenlid, wijl 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 ; 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 BENDERS.

Mr. Wilco Julius van Welderen Baron
R e n g e r s, geb. te Leeuwarden den 14 en Nov, 1835
studeerde te Utrecht en promoveerde aldaar in Juni 1861.
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 lag. Het
ambt van burgemeester legde hij wegens toenemende
gezichtszwakte in 1883 neder.
In Mei 1884 werd baron Rengers door het toenmalig kiesdistrict Dokkum naar de Tweede Kamer af,

gevaardigd. Zijn mandaat werd in October van dat jaar niet
vernieuwd, wegens zijn houding in de 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 bekleed.
De heer Rengers was o. a. curator van 's rijks

universiteit te Groningen en commissaris van de Maatschappij van Weldadigheid.,

Dr. J.

WOLTJER.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor de provincie Zuid-Holland.
16 September 1902-1916.
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Dr. J. WOLTJER.
Dr. J. Woltjer is hoogleeraar aan de vrije
universiteit te Amsterdam. Hij is den 4 en Februari 1849
te Groningen geboren. Eerst was hij onderwijzer, en na
verschillende acten te hebben gehaald deed hij in September 1872 toelatings-examen voor de Groningsche boogeschobl. \'ijf jaren later promoveerde hij tot doctor in
de klassieke letteren, op een Latijnsche dissertatie. Daarop werd 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 gi ammatica, eene studie „Herodes" en nog een paar kleinere,
die in de studenten-almanakken van 1898 enz. zijn vermeld.

A lfabetische Liist
der Provincien ,
met de namen. der A.fgev-aard.igd.exi voor de

EERSTE KAMER.
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LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER,
IN ALFABETISCHE VOLGORDE.

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

Mr. P. J. M. AALBERSE.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Almelo.

1 09

Mr. P. J. N. AALBERSE.
Mr. Petrus Josephus Mattheus Aalb e r s e, geboren te Leiden, den 27sten Maart 1871, is sedert
1897 als advocaat aldaar gevestigd.
Hij ontving zijn eerste opleiding aan het gymnasium

te Katwijk a/d. Rijn en bezocht daarna de hoogeschool te
Leiden, waar hij in 1894 zijn candidaats-examen in de
Nederlandsche letteren deed. In 1897 promoveerde hij
aan dezelfde hoogeschool in de rechten.
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 van 1901 tot 1903 was hij wethouder voor sociale aangelegenheden en openbare hygiene.
Na dr. Schaepman's dood werd mr. Aalberse, in
Februari 1903, tot Kamerlid voor Almelo gekozen. In
1905 en in 1909 werd zijn mandaat telkens vernieuwd.
Mr. Aalberse werd in 1904 benoemd tot lid der
staatscommissie voor den handeldrijvenden en industrieelen
middenstand en in 1905 tot vertegenwoordiger der regeering
bij het „Zentral Verband zum Studium der Verháltnisse
der Mittelstanden", gevestigd te Brussel.
Voorts is hij sedert 1905 algemeen secretaris voor
de Katholieke sociale actie en directeur van het Centraal
Bureau voor de Katholieke sociale actie in Nederland,
gevestigd te Leiden; commissaris der stedelijke lichtfabrieken en van het Gemeente-museum „De Lakenhal"
te Leiden ; bestuurslid van den Algemeenen Bond van
Roomsch Katholieke kiesvereenigingen in Nederland ; van
de vereeniging tot het bouwen van werkmanswoningen te
Leiden ; van de vereeniging tegen de kwakzalverij enz.
Sedert 1902 is mr. Aalberse redacteur van het
Katholiek Sociaal Weekblad.

DR. J. ANICERMAN.

Christelijk-historisch.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Harlingen.

III

Dr. J. ANKERMAY.

Dr. Jan A n k e r m a n, die den 15 en December
1869 te Nijehaske werd geboren, studeerde aan de Utrechtsche Hoogeschool in de theologie om in 19oi de academie
te verlaten als doctorandus in de theologie en candidaat
in de rechten, waarna hij zich door eigen studie in de
pastorie voorbereidde tot het doctoraal examen in de
rechten, dat hij in 1908 te Utrecht aflegde. In Februari
1909 promoveerde hij aan dezelfde universiteit.
Sedert den 26 en Januari

1902

is hij Nederlandsch

hervormd predikant te Wommels en Hijdaard, gemeente
Hennaarderadeel, welk ambt hij echter wegens zijn verkiezing tot lid der Tweede Kamer den Is en September
1909 neerlegde.
De beer Ankerman is lid van het hoofdbesttiur
der Christelijk Historische Unie en lid van de Provinciale
Commissie van advies van den Christelijk Nationalen
Werkmansbond.

A. H. A. ARTS.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesd i strict Tilburg.

II3

A. H. A. ARTS.

Antonius Henricus Arnoldus Arts is
geboren te Arnhem, den 2osten 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

2 en

Mei 1868 benoemd tot tweeden-

luitenant bij genoemd korps. Na de inneming van Rome
(2o Sept. 1870) keerde hij naar Nederland terug, richtte
in 1878 te Tilburg een drukkerj op en begon daar tevens
de uitgave van de Nieuwe Tilburgsche Courant, waaraan
de beer Arts onafgebroken als hoofdredaeteur is verbonden g, bleven. In 1896 werd hij gekozen tot lid van den
gemeenteraad van Tilburg en in 1901 tot lid van de
Tweede Kamer, welk mandaat in 1905 en in 1909 werd
hernieuwd.

Jhr. Mr. H. W.

VAN ASCII VAN WIJCIi.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Amersfoort.

I15

Jhr. mr. II. W. VAN ASCII VAN WIJCK.

Jhr. mr. Hubert Willem van Asch van
W ij c k werd den 3osten Augustus 1867 te Assen geboren, waar zijn vader Commissaris des Konings was.

Na te Utrecht te zijn gepromoveerd in de rechtswetenschap, vestigde hij zich te Arnhem, waar hij tot 1905
als advocaat en procureur werkzaam was.
In 1898 vaardigde het district Ede hem of naar
de Staten van Gelderland, waarvan hij lid bleef tot 1908.
In 1901 werd hij, ter vervanging van zijn neef
jhr. mr. T. A. J. van Asch van Wijck, die tot minister
van koloniên 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 kiesdistrict Amersfoort naar de Tweede
Kamer wordt afgevaardigd.
Jhr. mr. Van Asch van Wijcl: is lid en secretaris der
Staatscommissie tot bestrijding van bedelarij en landloo_
perij ; lid van het Bestuur der Hollandsch-Belgische Commissie ; lid van het bestuur der Nederlandsche groep der
Interparlernentaire Unie en onder-minister der vereeniging
Vrede door Recht.
Hij is ridder in de orde van den Nederlandschen
Leeuw.

Mr. W. H. DE BEAITFORT.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Amsterdam VI.
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Mr. W. H. DE BEAUFORT.

De oud-minister mr. W. H. de Beauf or t, geboren to Leusden in 1845, was van 1877 tot 1883 lid van
de Tweede Kamer voor het kiesdistrict 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 vet tegenwoordigen 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 Vredesconferentie.
In 1901 moest mr. De Beaufort plaats maken voor
mr. R. Melvil baron van I.ijnden, die in het ministerieKuyper met de portefeuille voor buitenlandsche zaken
werd belast.
In 1905 en in 1909 werd de beer De Beaufort door
Amsterdam VI opnieuw tot Kamerlid gekozen.

J. H. J.

BECKERS.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Sittard.
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J. H. J. RECURS.

Den

Zen

Mei 186o te Sittard geboren, nam de heer

Beck e r s, na den vijfjarigen cursus van het St. AloysiusCollegie der Jezuieten te Sittard doorloopen te hebben, een
branderij met bijbehoorende boerderij over.
Door reeds op twintigjarigen leeftijd in verschillende
keuringscommissiên 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 Provinciale Staten van Limburg,

werd hij in 1903 in het district Sittard gekozen tot lid
van de Tweede Kamer.
In 1905 en in 1909 werd zijn mandaat hernieuwd.

.

.

.

.

Jhr. I. B. D.

VAN DEN BEECH VAN HEEMSTEDE.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Oosterhout.
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Jhr. I. B. D. VAN DEN RERCH VAN HEENSTEDE.

Jhr. I. B. D. van den Berch van Heems t e d e werd den i6

en

April 186o te 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 kiesdistrict Leiden en die

2

Juli 1879 over-

leed.
Hij ontving zijn opleiding aan het instituut Kinsbergen te Elburg.
Sinds Juni 1891 heeft jhr. I. B. D. van den
Berch van Heemstede zitting in de Tweede Kamer
voor het kiesdistrict Oosterhout, dat telkens zijn mandaat
vernieuwde.

Den 31 en Augustus 1898 werd hij benoemd tot
ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw.

J. H. BLUM.

Anti revolutionair.
-

Afgevaardigde voor het kiesdistrict Middelburg,

12 3

J. H. BLUM .
-

Johan Heinrich Blum werd den 8sten Maart
1852 te 's-Gravenhage geboren. Na op den 2Isten April 1870
met goed gevolg het onderwijzers-examen te hebben afgelegd, was hij achtereenvolgens als onderwijzer werkzaam
te Nootdorp, te Wassenaar en bij het M. U. L. 0. te
's-Gravenhage. Van 1876 tot 1887 was hij hoofd der school

voor minvermogenden aan de Badhuisstraat te Scheveningen en van 1887 tot 1892 leeraar in de Hoogduitsche
taal en letterkunde aan het stedelijk gymnasium te
's-Gravenhage. In 4892 moest hij om gezondheidsredenen
zijn ontslag nemen. Nagenoeg hersteld werd hij in 1896
benoemd tot arrondissements-schoolopziener te Alkmaar,
wat hij bleef tot in 1901, toen hij werd bevorderd tot districtsschoolopziener te Middelburg. Op den Isten Januari 1906
vroeg hij zijn ontslag en in 1907 werd hij lid van Gedeputeerde Staten vdn Zeeland (op den Wen Januari 1905 was
hij gekozen tot lid der Provinciale Staten van Zeeland).
In Alkmaar was hij van den IIden Juli 1899 tot
aan zijn vertrek uit die plaats, lid van den gemeenteraad,
in Vlissingen van den 15den December 1903 tot aan zijn
benoeming tot lid van Gedeputeerde Staten.
Op het oogenblik is de beer Blum nog : directeur
(vroeger lid, sedert den 23sten April 1902) van het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen te Middelburg, sedert
den 4en Juni 1903 lid van het hoofdbestuur der Vereeniging
voor Christelijk Volksonderwijs gevestigd te Rotterdam ;
sedert den Isten October 1902 lid van het hoofdbestuur
van den Bond van Evangelisatiên i. e. t. b. der Ned.
Herv. Kerk ; sedert de oprichting in 1904 penningmeester
der vereeniging tot christelijke verzorging van krankzinnigen in Zeeland ; sedert den 17den. October 1901 bestuurslid van de Evangelische Vereeniging voor Zeeland,
sedert den 15en Juni 1904 bestuurslid van de Zeeuwsche
Herv. Diaconessen-inrichting en sedert den Eden Februari
1904 eerelid der afdeeling Vlissingen van „Patrimonium",

W. H. BOGA.ARDT.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Breda,
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W. B. BOGA.A.RDT.

Willem Hendrik Bogaardt werd den i9en
Februari 1863 to Soerabaja op Java geboren. Zijn opleiding genoot hij geheel in IndiE.
In Augustus 1882 werd hij als onbezoldigd ambtenaar werkzaam gesteld bij den Post- en Telegraafdienst
in Nederlandsch-Indiê, werd echter reeds in September
van hetzelfde jaar benoemd tot adjunct-commies bij dienzelfden dienst. In Februari 1883 werd hij commies derde
klasse, in April van hetzelfde jaar commies tweede klasse, in
September 1884 adjunct-inspecteur, in 1893 inspecteur der
tweede klasse en in 1904 nspecteur der eerste klasse. Op
het oogenblik is hij Oost-Indisch am'Aenaar op non' activiteit. Hij heeft zijn betrekking waargenomen op
verschillende eilanden van den Indischen Archipel, maar
voornamelijk op Java. Vooral in zijn betrekking van
Inspecteur heeft hij geheel Indié doorkruist en hij bezit
als gevolg van zijn vele bemoeiingen met het leggen en
herstellen van telegraafkabels een uitgebreide kennis der
Indische wateren. Voor zijn in Indie bewezen diensten
untying hij verschillende malen tevredenheids-betuigingen
der Indische regeering.
In zijn tegenwoordige woonplaats, Breda, is hij
voorzitter van het Diocesaan en plaatselijk comite der
Katholieke Sociale Actie.

Mr. F. J. BoLK us.
-

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Roermond.
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Mr. F. J. BOLSIIJS.

Frans Jozef Bolsius, geboren 8 Maart 1869

to Roermond, studeerde aan de hoogeschool te Amsterdam
en promoveerde daar den 22 en Maart 1898 tot doctor
in de rechten. Hij vestigde zich kort daarna als advocaat
en procureur te Roermond, welke betrekking hij tot nu
toe vervult.
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 arrondissementsrechtbank te Roermond en in 1903 tot plaatsvervangend
voorzitter van den Raad van beroep (ongevallenverzekering)
te Roermond.
Bij tusschentijdsche verkiezing werd hij, 3 Juli
1900, tot lid der Tweede Kamer gekozen. In 1901, in
1905 en in 1909 werd. telkens zijn mandaat bij enkele
candidaatstelling vernieuwd.

Mr. A. P. P. C. baron

V. D BORCH VAN VERWOLDE.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Ridderkerk.
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Mr. A. P. R. C. baron VAN DER BORCH
VAN YERWOLDE.
Mr. Allard Philip Reinier Carel baron
van der Borch van V erwolde werd den I sten Februari 1842 te Oosterhout geboren. Na twee jaren de lessen
te hebben gevolgd aan het Atheneum te Maastricht en
twee jaren aan de Latijnsche school te Breda, ging hij in
86o naar de hoogeschool te Leiden en promoveerde daar
den !Oen Juni 1866 tot doctor in de beide rechten.
Van 1866-70 was hij advocaat bij den Hoog-en
Raad, van 1870-71 griffier bij het Kantongerecht te
Maarssen, van 1871-72 advocaat te Zutfen, van 1872-87
burgemeester der gemeent e Gorssel.
Van 1884 tot 1888 had de heer Van der Borch
zitting in de Tweede Kamer voor het kiesdistrict Zeven-

bergen, van 1888 tot 1894 voor het district Schiedam.
In Juni 1897 werd hij in het kiesdistrict Ridderkerk gekozen en in 1901, 1905 en 1909 herkozen.
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 hoofdkiesdistrict Ruurlo gekozen en
in Juni 1894 tot lid van Gedeputeerden.
Voorts is hij bestuurslid der Vereeniging tot
Christelijke verpleging van idioten te 's-Heerenloo en
commissaris der Zeeuwsche hypotheekhank.
Koning Willem III benoemde hem in 1879 tot
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 Nederlandschen Leeuw.
9

DR. D. Bos.

Vrijzinnig-democraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Winschoten.
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Dr. D. BOS.

Dr. B o s, afgevaardigde voor Winschoten, werd
13 Sept. 1862 te Groningen geboren.

Als candidaat in de wis- en natuurkunde aan
de Groningsche universiteit, werd hij in Augustus 1883
benoemd tot leeraar in de wis- en natuurkunde aan
het gymnasium te Winschoten.
Hij promoveerde in 1888 op een natuurkundige
dissertatie ; richtte in 1890 mode op de Nederl. hypotheekbank te Veendam, waarvan hij sedert een der directeuren
is ; werd in 1893 deelgenoot in een handelszaak te Winschoten en vroeg en verkreeg den I 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 aan
de Winschoter Courant, was hij gedurende de jaren 1894
en 1895 redacteur ervan.
Van 16 October 1895 tot I Januari 1901 was dr.
Bos schoolopziener in het arrondisscmcnt Winschoten.
In 1897 candidaat gesteld door de vrij-handelsgezinden te Winschoten, kwam hij in herstimming met
mr. Troelstra, die verkozen werd. In 1901 behaalde dr. Bos
de overwinning op den heer Van Kol. In 1905 en in 1909
werd zijn mandaat vernieuwd.

A. BRIIMMELKAMP.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Loosduinen.
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A. BRUMNELKAMP.

Anthony Brummelkamp, geboren den y en
Januari 1839 .te Hattem, waar zijn vader predikant was,

studeerde theologie te Kampen en te Edinburg ; diende
als predikant de christelijk gereformeerde gemeenten te
Alkmaar en te Groningen ; wijdde zich, na zijn emeritaat
verzocht te hebben, van 1888--1897 aan de redactie 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
hoofdkiesdistrict Loosduinen.
In 1901, in 1905 en in 1909 werd zijn mandaat
door zijn kiezers vernieuwd.
Hij schreef o. a.: Bilderdijk, Da Costa en andere
opstellen, Leiden 189. — Voor het Gemeene Best, Nijkerk
1898. — Het Genie een Scheppingsgave, Leiden 1901.
Hij is bestuurslid van de vereeniging tot christelijke
verzorging van krankzinnigen, sedert 1889 curator van het
gereformeerd gymnasium te Arnhem en sedert 1890 curator van de Vrije Universiteit te‘ Amsterdam. Dan is hij
verder nog bestuurslid van het Christelijk letterkundig verbond en van de Vereeniging voor vervroegde winkelsluiting.
De beer Brummelkamp is sedert 1905 ridder in
de orde van den Nederlandschen Leeuw.

Mr. W. K. F. P.

graaf VAN BYLANDT.

Christelijk-historisch.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Apeldoorn.
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Mr. W. K. F. P. graaf VAN BYLANDT.

Graaf van B yl an d t werd den 4 en 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 Zr.Ms.
gezantschap te Frankfort a/M., en na den afloop van den
oorlog in 1866 verplaatst als secretaris van legatie naar
het gezantschap te Berlijn, daarna naar dat te Weenen,
en vervolgens als raad van legatie te Berlijn, L( ndon
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 minister-resident. In 1879
volgde zijn benoeming tot minister bij de hoven te
Stockholm en Kopenhagen, doch de 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 zijn terugkomst uit den vreemde, in 1882
werd hij door het kiesdistrict Amersfoort afgevaardigd
naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarvan hij
onafgebroken lid is geweest, sedert 1897 voor het kiesdistrict Apeldoorn.

H. COLIJN.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde ioor het kiesdistrict Sneek.
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H. COLIJN.
Hendrik Colijn, werd den 22 en Juni 1869 to
Haarlemmermeer geboren. In 1892 benoemd tot tweedeluitenant bij het Nederlandsch Indische leger, nam hij in
1894 deel aan de expeditie tegen Lombok, in 1905 werd
hij op zijn verzoek overgeplaatst naar Atjeh, waar hij
deelnam aan de krijgsverrichtingen, na den afval van
Toekoe Oemar in 1896. In datzelfde jaar werd hij bevorderd
tot eerste-luitenant. Hij werd toen belast met het bestuur
over het eiland Poeloe Weh en later met dat over de
Sagi der XX V en die der XXII Moekims. Omstreeks
het midden van 1899 werd hij als colonne-commandant
tevens burgerlijk bestuurder gezonden naar de Westkust
van Atjeh, waar hij in Augustus 1901 bij keuze bevurderd
werd tot kapitein ; tevens werd hij toen benoemd tot adjudant van generaal Van Heutsz. In het begin van 1903
werd hij belast met het bestuur van de Pasestreek. In
1904, na het uitbreken van den Russisch-Japanschen oorlog
werd hij naar Sabang gezonden, om daar toezicht to
houden op de naleving der neutraliteits-voorschriften, door
onze Regeering uitgevaardigd. Van Juni tot September
1904 vergezelde de heer Colijn generaal Van Heutsz naar
N ederland. Na zijn terugkeer in I ndie bleef hij nog oornamelijk met het oog op de regeling van het bestuur in de
Gajo-landen, tot Maart 1905 in Atjeh, van toen tot in 1907
bereisde hij de Buitenbezittingen, ter voorbereiding van regelingen betreffende het bestuur der pas onderworpen streken.
In 1907 verliet hij het leger onder toekenning• van
den rang van majoor en ging hij •over in burgerlijken
dienst ; hij werd secretaris van het Gouvernement van
Nederlandsch IndiC. In 1908 werd het nieuwe ambt van
„Adviseur voor de bestuurszaken der Buitenbezittingen" ingesteld en de heer Colijn als zoodanig benoemd. De heer
Colijn is in het bezit van de Militaire Willemsorde 4e klasse
(1895), de eeresabel (1900), de Militaire Willemsorde 3e
klasse (1903) en de orde van den Nederl. Leeuw.

A: baron VAN DEDEM.

Christelijk-historisch.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Zwolle.
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A. baron VAN 1)EDEM.
Sedert 1879 heeft Alexander baron v a n
D e d e m, die den 7den Februari 1838 te Dalfsen werd
geboren, in de Tweede Kamer zitting voor het kiesdistrict
Zwolle. Na zijn studien aan de Koninklijke Militaire
Academie beèindigd te hebben, werd hij in 1859 benoemd
tot tweede-luitenant bij het eerste regiment dragonders te
Arnhem. In 1862 werd hij benoemd tot eerste-luitenant
en overgeplaatst naar Venlo, terwijl hij in 1864 weer
werd overgeplaatst bij den generalen staf te Arnhem. In
1876 verkreeg hij op verzoek eervol ontslag.
Tegenwoordig houdt hij zich voornamelijk met den
landbouw bezig en geeft in de kamer dan ook in hoofdzaak als zoodanig zijn adviezen.
Als groot-grondeigenaar en wat men vroeger
noemde heereboer, is hij met die aangelegenheden van
nabij bekend. Hij behoorde tot de oprichters van den
Boeren bond.
Jaren lang is hij lid geweest van den Gemeenteraad van Dalfsen, alsmede van de Provinciale Staten van
Overijsel.
Baron van Dedem is ridder in de orde van den
N ederlandschen Leeuw.

Mr. W. DOLK.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict 's-Gravenhage II.
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Mr. W. DOLK.
Mr. W. Dolk werd den

I Ien

October 1853 te

Leur (Noord - Brabant) geboren.

In 1872 deed hij met goed gevolg 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 18er- Juni 188o promoveerde hij tot
doctor in de rechtswetenschap op een proefschrift, getiteld :
Internationaal Privaatrecht, I Personenrecht. Den 21en
December 1882 promoveerde hij bovendien tot doctor in
de staatswetenschap, op een proefschrift : Internationaal
Privaatrecht, II Zakenrecht.
Van I Januari 1883 tot den Isten Mei 1891 was
mr. Dolk secretaris van den. Raad van beheer en van de
redactie van het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk
Dagblad. In 1891 verhuisde hij naar 's-Gravenhage, waar
hij den I7en Juni 1896 lid van den gemeenteraad werd en
dat bleef tot den isten September 1907. Sedert den 9en
Mei 1898 is hij lid van de Provinciale Staten van ZuidHolland.
Hij is voorzitter van de vereeniging voor Handel,
Nijverheid en Gemeentebelangen, van de afdeeling 's-Gravenhage II van Volksonderwijs en van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek.
,

,

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

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Gouda.
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Jhr. Mr. W. Th. C. VAN 1)OORN.

]hr. mr. Willem Theodoor Cornelis
van D o o r n is geboren te Utrecht, den 1 2 en Februari
1853. Hij studeerde aldaar aan de universiteit en promoveerde er 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, hoofdredacteur van De Avondpost. Vervolgens
vestigde hij zich als advocaat te 's-Gravenhage.
In 1894 werd hij benoemd tot adjurict-rijkscommissaris bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en bij de Holl. I Jz. Spoorweg-maatschappij. In
1903 werd hij tot rijkscommissaris bevorderd.
Hij is heemraad van den Zuidplaspolder in Schieland.
In 1905 vaardigde Gouda hem of naar de TweLde
Kamer en in 1909 werd zijn mandaat door hetzelfde
district vernieuwd.
Jhr. mr. Van Doorn is ridder in de orde van den
Nederlandschen Leeuw.

Mr. H. L. DRUCKER.

Vrijzinnig-democraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Groningen.
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Mr. H. L. DRUCKER.
H endrik Lodewijk Drucker werd den
Augustus 1857 te Amsterdam geboren. Hij bezocht
van 1870 tot 1875 de H. B. S. te Leiden, legde in 1875
het eind-examen of en daarna het toelatings-examen tot
de universiteit. Hij studeerde in de rechten aan de Leidsche
Hoogeschool en werd in 1879 tot doctor in de rechtswetenschap bevorderd. Na nog een jaar lang aan de hoogeschool te Leipzig zijn studies te hebben voortgezet, vestigde hij zich in 188o als advocaat 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 vak aan de universiteit
te Leiden benoemd. In Maart 1897 verkreeg hij eervol
ontslag uit deze betrekking.
In 1894 werd hij in het kiesdistrict Groningen tot
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gekozen,
en in 1897, 1901, 1905 en 1909 werd zijn mandaat vernieuwd.
De beer Drucker is lid van de staatscommissie tot
reorganisatie van het onderwijs ; buitengewoon lid van den
centralen gezondheidsraad en voorzitter van den Raad van
Toezicht der Rijksverzekeringsbanken.
Hij is commandeur in de orde van den Nederlandschen Leeuw.
Hen

10

L. F. DUYMAER VAN TWIST.
Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Steenwijk.
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L. F. DUYIKA.ER TAN TWIST.

Lodewijk Franciscus Duymaer van
Twis t, den 9 en November 1865 te 's-Gravenhage geboren , trad op 28 Augustus 1883 als volontair in dienst

bij het 4e regiment infanterie te Leiden. Na bij Koninklijk
besluit van den 18 en November 1889 benoemd te zijn tot 2e-luitenant der infanterie, volgde zijn bevordering tot ie-luitenant
op den 13 en Juni 1894 en den 15 en Juni 1905 tot kapitein.
In 1897 van anti-revolutionaire zijde candidaat
gesteld voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal in
het district Gouda, bleef hij 3o stemmen achter bij het
aftredend lid der liberale partij mr. C. J. E. graaf van
Bylandt. Bij de verkiezingen in 1901 candidaat gesteld
voor het district Steenwijk, werd hij bier tot afgevaardigde
gekozen en werd zijn mandaat in 1905 en in 1909 vernieuwd.
Als lid van het hoofdbestuur der nationale Christelijke officiersvereeniging en als lid van het bestuur van
het militair Tehuis te Gouda, wijdt hij zich op het oogenblik, als kapitein op non-activiteit, aan de geestelijke
belangen der leden voor land- en zeemacht.
Hij interesseert zich in het bevorderen voor de
belangen van landbouw en visscherij.
De heer Duymaer van Twist is bestuurslid van
tal van vereenigingen, o. a. van het . centraal comite van
anti-revolutionaire Kiesvereenigingen en lid van den Raad
van beheer van het Homoeopatisch ziekenhuis te Utrecht.

Mr. TH. J. A.

DIJYNSTEE.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Druten.
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Mr. Th. J. A. DUYNSTEE.

Mr. Theodorus Johannes Antonius
Duynstee is den 23 en Februari 1858 geboren. Na het
college St. Louis der Paters Jesuiten te Sittard te hebben doorloopen, waar hij ook de gymnasiale studie gedeeltelijk voltooide, ging hij in 1875 naar het R.-K. gymnasium te Katwijk Binnen en na een jaar naar bet
gymnasium te Oldenzaal. Vandaar ging hij in 1877 ,paar
de hoogeschool te Leiden, waar hij den 16 eft Januari 1883
tot doctor in de rechten promoveerde.
Hij vestigde zich daarna als advocaat en procureur
te 's-Gravenhage, vervolgens te Tilburg. Alsdan werd hij
benoemd tot griffier bij de rechtbank te Sittard (22 Mei
1885), om deze betrekking den 17 en Juli 1889 te verwisselen met hit ambt van kantonrechter te Druten. Dit
bleef hij tot 17 November 1893, toen mr. Duynstee bcnoemd werd tot rechter in de arrondissementsrechtbank
te Roermond, om den 4 en Juli 1898 naar Maastricht te
worden overgeplaatst.
Eindelijk werd mr. Duynstee den 23 en Maa rt
1903 geroepen tot zijn tegenwoordig ambt : dat van
raadsheer in het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.
Gedurende zijn verblijf te Druten, van 1889--1893
nam hij de betrekking waar van schoolopziener in het
arrondissement Zalt-Bom m el.
In 1905 werd hij voor Druten tot lid der Tweede
Kamer gekozen, eerst voor het tijdperk van Juni tot
September 1905 en daarna bij de periodieke verkiezingen
van dat jaar, welk mandaat in 1909 hernieuwd werd.

J. E. W.

DUDS.

Sociaal-democraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Zaandam.
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J. E. W. DUIJS.

Jan Eliza Wilhelm Duijs werd den 21sten
Februari 1877 te Nijmegen geboren. Na de school voor
M. U. L. 0. te hebben bezocht deed hij examen als
candidaat-notaris en volgde daarna de colleges in de
staathuishoudkunde van prof. Treub aan de Hoogeschool
te Amsterdam. Achtereenvolgens is hij te Naaldwijk,
Rijssen en Amsterdam practisch als candidaat-notaris
werkzaam geweest, totdat hij in 1903 benoemd werd tot
adjunct-commies bij de Rijksverzekeringsbank, welke betrekking hij nu nog bekleedt.
Hij is redacteur van het sociaal-democratisch blad
De Voorpost te Zaandam en sedert 1907 lid van den

Gemeenteraad te Zaandam.

K. ELAND.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Arnhem.
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K. ELAND.

Zijne Excellentie de oud-minister luitenant-generaal
K o r n el i s Elan d, werd den 15en September 1838 te
Klundert geboren. Na aan de Koninklijke Militaire
Academie te Breda zijn opleiding voor het wapen der
Genie te hebben genoten, trad hij den 3oen Juli 1858 als
tweede-luitenant der genie in dienst. Achtereenvolgens
doorliep hij de verschillende rangen : eerste-luitenant
18 Aug. 1860, kapitein 29 September 1868, majoor en
directeur der krijgsschool 26 September 1878, luitenantkolonel 5 Februari 1883, tot hij den ben Maart 1891 bevorderd werd tot kolonel bij den generalen staf.
Den 31en Maart 1894 werd de beer Eland benoemd
tot generaal-majoor, commandant der stelling van Amsterdam en nadat bij de verkiezingen in 1897 de liberalen de
meerderheid hadden verworven, werd hij den Ten Augustus
door H. M. de Koningin belast met de portefeuille van
oorlog.
Tot T April 1901 had de heer Eland als minister
zitting in het kabinet-Pierson. Onderwijl was hij den
2en Augustus 1898 op den verjaardag van H.M. de
Koningin-Moeder bevorderd tot luitenant-generaal.
Den Ten 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 den 14en September 1905 tot
Kamerlid gekozen, in plaats van mr. P. Rink, die tot
minister was benoemd.
Hij is ridder in de orde van den Nederlandschen
Leeuw, ridder-grootkruis in de orde van den Leeuw en
de Zon (Perzie) en ridder-grootkruis in de orde van de
Kroon van Siam.

G. ELHORST.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Enschede.
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G. ELHORST.
Gerrit Elhorst werd den 31en December 1865
te Enschede geboren. Na de school voor U. L. 0. en de
daaraan destijds verbonden school voor voortgezet meer
uitgebreid lager onderwijs te hebben bezocht en voorts
nog privaat lessen te hebben genoten, werd hij op achttien-

jarigen leeftijd geroepen het bedrijf zijner ouders (bakker
en winkelier) te aanvaarden. Bij de periodieke verkiezingen in 1895, 1901 en 1907 werd hij telkens gekozen tot lid
van den gemeenteraad van Enschede.
In 1901 werd hij bij tusschentijdsche verkiezing
gekozen tot lid der Provinciale Staten van Overijsel, maar
bij de periodieke verkiezingen in hetzelfde jaar werd hij
niet herkozen. Bij tusschentijdsche verkiezing in 1903 werd
hij echter weer naar het college afgevaardigd en bij de
periodieke verkiezingen in 1907 herkozen.
Bij de inwerking-treding der Kinderwetten werd
hij door H. M. de Koningin benoemd tot lid van den
voogdijraad te Almelo en bij de periodieke aftreding in
1908 als zoodanig herbenoemd.
Behalve dat hij verschillende betrekkingen en kerkelijke ambten bekleedt (ouderling, diaken en boekhouder
bij de kerkelijke administratie en organist bij de gereformeerde kerk te Enschede) is hij ook voorzitter der Vereeniging School met den bijbel te Enschede, voorzitter der
Enschedesche Handelsvereeniging en oud-voorzitter der
bakkers-patroonsvereeniging.

P. B. J. FERF.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Boom.
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P. B. J. FERF.

De afgevaardigde voor het kiesdistrict Hoorn,
Petrus Boele Jacobus Ferf, werd den 9 en Januar'
1854 to Bergum (eemeente Tietjerksteradeel, Friesland)

geboren. Hij deed het candidaat-notaris-examen in 1877,
werd kort daarna benoemd tot secretaris der gemeente
Wormerveer, in 1879 tot burgemeester van Westzaan en
in 188o tevens tot burgemeester van Koog a/d Zaan.
Hij nam toen ontslag als secretaris van Wormerveer en bleef burgemeester over de beide gemeenten tot
Juli 1888, toen hij werd gekozen tot lid van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland in welk college hij nog zitting
heeft. Sedert 1866 was hij lid van de Provinciale Staten.
Ook vele andere betrekkingen werden en worden
nog door den beer Ferf vervuld, welke in hoofdzaak
betrekking hebben op het gebied van den landbouw en
andere openbare instellingen. Juist dit jaar (1909) is hij
op zijn verzoek ontslagen als lid der coinmissie van toezicht op de Rijkslandbouwproefstations, terwijl hij thans
nog lid is van het hoofdbestuur der Vereeniging het
Paardenstamboek.
Voorts is hij tweede voorzitter van het Provinciaal
college van toezicht op het beheer van goederen en fondsen
van de N. D. Hervormde Gemeente.
In September 1891 werd hij tot lid der Tweede
Kamer gekozen. In 1897, in 1901, 1905 en 1909 werd zijn
mandaat door de kiezers van Hoorn vernieuwd.
De beer Ferf is ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw.

Jhr. Mr. P. VAN FOREEST.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Alkmaar.
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Jhr. Mr. P. VAN FOREEST.
Pieter van Foreest werd den 19ell December
1845 te Alkmaar geboren. Hij studeerde te Utrecht in
de rechten.
Na zijn promotie, in 1870, werd hij in 1871
burgemeester van Wieringerwaard, wat hij tot 1875
bleef. Toen was het overlijden van zijn vader oorzaak
dat hij zich metterwoon te Heiloo vestigde en daar het
boerenbedrijf, voornamelijk de veeteelt, uitoefende. 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 commissie van
toezicht op de Rijkslandbouwproefstations, van welke
commissie hij ties jaren (tot in het begin van 1909) voorzitter is geweest.
Voorts is hij lid van het hoofdbestuur der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, voorzitter der
Provinciale commissie tot bevordering der veefokkerij, lid
van de commissie van dagelijksch toezicht van het NoordHollandsch Landbouwcrediet en van het Noord-Hollandsch
Grondcrediet.
In 1903 werd hij voor het eerst gekozen tot lid
der Tweede Kamer. In Juni 1905 en 1909 werd zijn
mandaat vernieuwd.
J hr. van Foreest is ridder in de orde van den
Nederlandschen Leeuw.

P. F. FRUYTIER.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Hontenisse.
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P. F. FRITYTIER.

Petrus Franciscus Fruytier is geboren
to Hontenisse den I

en

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.
Daartoe benoemd door Ged. Staten, maakte hij in 1882
deel uit van de commissie voor de herziening der belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen (schattingsdistrict Middelburg) en in 1897 van die voor de gebouwde
eigendommen in het district Goes.
Hij werd den

8 en

Augustus 1888 benoemd tot

lid der Provinciale Staten van Zeeland, in 1903 tot lid
van Gedeputeerden. Sedert Juni 1901 heeft de beer
Fruytier zitting in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Hij is ridder in de orde van den Nederlandschen
Leeuw.
11

Jhr. Mr. D. J. DE GEER.

Christelijk-historisch.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Schiedam.
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Jhr. Dir. D. J. DE GEER.

Jhr. mr. D irk Jan de Geer werd den 14en
December 1870 te Groningen geboren.
Na te Utrecht in de rechten te hebben gestudeerd,
werd hij lid der hoofdredactie van De Nederlander te

Rotterdam, wat hij bleef tot Maart 1908, toen hij aftrad,
na den Hen Februari te voren benoemd te zijn tot lid van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Mr. H.

GOEMAN BORGESIITS.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Rotterdam I.
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Hr. H. GOENA.N BORGESIUS.
Mr. Hendrik Goeman Borgesius werd
den 'On Januari 1847 te Schildwolde (gemeente Slochteren,
Groningen) geboren. Hij genoot zijn opleiding aan de
Groningsche Hoogeschool, waar hij in November 1868 in
de rechten promoveerde.
Daarna begon hij zijn loopbaan als leeraar bij het
middelbaar onderwijs, eerst aan de H. B. S. te Sneek,
daarna aan die te Arnhem. Vervolgens was hij van
October 1871 tot October 1877 hoofdredacteur van Het
Vaderland. Toen werd hij voor het kiesdistrict Winschoten
tot lid der Tweede Kamer gekozen. Van 1890-1905
had hij zitting voor Zutfen. In 1893 werd hij voorzitter

der liberale kamerclub en later van de kamerclub der
vooruitstrevende liberalen. In Juli 1897 werd hij benoemd
tot minister van binnenlandsche zaken en zich bereid
verklarende dit ambt met het kamerlidmaatschap te vereenigen, werd hij door zijn district herkozen. In 1901 trad
hij, ten gevolge der verkiezingen, als minister af. In Juni
1905 werd hij tot kamerlid gekozen voor Zutfen en voor
Enkhuizen — voor het laatstgenoemd district nam hij de
benoeming aan. Door H. M. de Koningin belast met de
vorming van een ministerie, nam hij die opdracht aan, maar
zelf nam hij geen zitting in het kabinet.
Bij de verkiezingen in 1909 werd hij door Rotterdam I naar de Tweede Kamer afgevaardigd.
De beer Goeman Borgesius is directeur van de
Eerste N ederlandsche verzekeringsmaatschappij op het
Leven en tegen Invaliditeit te 's-Gravenhage, welke betrekking hij reeds sedert 1882 bekleedt. Reeds sedert jaren is
hij eere-voorzitter en lid van het hoofdbestuur van den Volksbond tegen drankmisbruik, die door hem is opgericht en
voorzitter van den Nederlandschen Bond Vrede door Recht.
Hij is commandeur in de orde van den Nederlandschen Leeuw en grootofficier in het Legioen van Eer.

Prof. Mr. G. A. VAN HAMEL.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Amsterdam IV.

Prof. Ir. G. A. VAN HANEL.
Gerard Anton van Hamel is den 17
Januari 1842 te Haarlem geboren. Van 185o tot 1863
woonde hij te Groningen, waar hij dan ook het gymnasium
bezocht, om vervolgens eerst drie jaren aan de Groningsche,
daarna anderhalf jaar aan de Leidsche Hoogeschool te
studeeren. In 1865 promoveerde hij te Leiden in de rechten.
Van 1871 tot 1874 was hij substituut-officier van
justitie te Heerenveen en van 1874 tot 1878 te Rotterdam.
In laatstgenoemd jaar werd hij rechtsgeleerd adviseur van
het departement van oorlog, wat hij bleef tot hij op den
len September 188o werd benoemd tot hoogleeraar in de
faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Amsterdamsche
hoogeschool, welk ambt hij ook nu nog waarneemt.
Prof. Van Hamel is voorzitter der zoo bekende
vereeniging „Pro Juventute" te Amsterdam ; lid van het
algemeen college van toezicht, bijstand en advies voor
's Rijks tucht- en opvoedingshuizen, lid van het bestuur
van de Rijksverzekeringsbank en .voorzitter der gezondheidscommissie te Amsterdam.
Sedert 1892 heeft prof. Van Hamel zitting ill de
Provinciale Staten van Noord-Holland.
Hij is ridder in de orde van den Nederlandschen
Leeuw, commandeur in de orde van St. Anna (Rusland),

ridder in de orde van St. Sava (Servie) en ridder in
de orde van Jezus Christus (Portugal).

J. F.

HEEMSKERK.

Anti-revolutionalr.
Afgevaardigd1 voor het kiesdistriet Rotterdam IV.

169
J. F. HEEMSKERK.
Jan Frederik Heemskerk werd den is en
Februari 1867 te 's-Gravenhage geboren. Na daar de
Hoogere Burgerschool te hebben bezocht, ging hij naar
de Rijkslandbouwschool, waar hij in 1886 voor de afdeeling
B. eindexamen deed. Vervolgens was hij van 1888 tot
1889 volontair bij den Betaalmeester te Rotterdam, waarop
hij den 29en Januari 1889 werd benoemd tot surnumerair
bij den dienst van 's Rijks schatkist. Tot den 1 en Augustus 1890 was hij gedetacheerd aan het departement van
financiên. Vervolgens werd hij adjunct-commies voor het
pensioenfonds voor Weduwen en Weezen van Burgerlijke
ambtenaren, eerst tijdelijk tot December 1890 en daarna
definitief den 'en Januari 1891 tot den On Juli 1893. Van

laatstgenoemden datum tot 1901 was hij betaalmeester te
Sas van Gent, van 1901 tot 1902 te Tiel, van 1902 tot
1905 te Assen en sedert tot nu toe te Groningen.
Overal waar hij sinds 1893 werkzaam was, sloot
hij zich aan bij anti-revolutionaire kiesvereenigingen,
christelijke schoolvereenigingen en wat daarmee in verband
staat. Herhaaldelijk kwam hij daarbij in best uren van
verschillenden aard op het gebied van de school en ce
politiek. Bovendien is hij bestuurslid van de Vereeniging
tot Liefdadigheid ie Wagenborgen en der Vereeniging
tot Christelijke verzorging van krankzinnigen in Nederland,
speciaal voor de stichting Dennenoord te Zuid-Laren.

Sedert de periodieke verkiezingen van 1907 heeft
hij zitting in den Groningschen gemeenteraad.

S. baron

VAN HEEMSTHA.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Hilversum.
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S. baron VAN HEEMS'I'RA.

De beer Schelto baron van Heemstra
werd den 3oen September 1842 geboren to Irnsum (Friesland) 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" Sassenheim. In laatstgenoemde gemeente werd hij in 1885 tot
lid van den gemeenteraad gekozen en in hetzelfde jaar
tot wethouder benoemd,.als hoedanig hij in 1896 zijn ontslag nam.
Den 14en Mei 1889 werd hij gekozen tot lid der

Provinciale Staten van Zuid-Holland voor het kiesdistrict
Leiderdorp en bij de Juni-verkiezingen in 1897 vaardigde
het kiesdistrict Hilversum hem als lid of mar de Tweede
Kamer der Staten-Generaal. In 1901, 1905 en 1909 werd
zijn mandaat vernieuwd.
Sedert April 1903 is baron Van Heemstra burgemeester der gemeente Sassenheim.
Be heer Van Heemstra is bovendien hoofd-ingeland van het hoogheemraadschap van Rijnland, penningmeester van de Vereeniging tot Christelijke verzorging van
krankzinnigen (sedert 1892), president directeur van de
Vereeniging voor hooger onderwijs op gereformeerden
grondslag.
Hij is sedert den 31en Augustus 1905 ridder in de
orde van den Nederlandschen Leeuw.

W. P. G. HELSDINGEN.

Sociaal-democraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Franeker.
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W. P. G. HELSDINGEN.
'Willem Pieter Gerardus Helsdingen
werd den 29en Maart 185o te Rotterdam geboren, waar
hij het lager onderwijs volgde en na volbrachten leertijd
korten tijd als kweekeling werkzaam was. Na daarna nog

een poosje als schoenmakersjongen gewerkt te hebben,
kwam hij op een tapijtmagazijn te Rotterdam, waar hij
werkzaam bleef tot 189o, toen hij voor eigen rekening
hetzelfde vak ging voortzetten om dat nog tot 1906
te blijven beoefenen. Sedert 1890 was hij tevens propagandist voor den Sociaal-Democratischen Bond, waarvan hij in 1904 zijn lidmaatschap opzegde.
In 1901 werd hij voor Lochem, in 1907 en 1909
voor Franeker naar de Tweede Kamer afgevaardigd.
Na de oprichting der S. D. A. P. was hij eerst
administrateur van het weekblad De Baanbreker.
Van 190o tot 1908 is hij voor de S. D. A. P.
propagandist in Gelderland geweest.
Van 1904 tot 1908 was hij lid van den Arnhemschen
gemeenteraad ; door zijn verhuizing naar Den Haag moest
hij dit ambt natuurlijk neerleggen.
Bijna onafgebroken is hij van 1894 tot 1909 lid
geweest van het partijbestuur der S. D. A. P. ; dit jaar
moest hij als zoodanig aftreden, omdat hij van drie in
het partijbestuur gekozen kamerleden de minste stemmen
had en de Statuten voorschrijven, dat niet meer dan
twee Kamerleden in het partijbestuur zitting mogen hebben.

V. A. M. VAN DEN HEIIVEL.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Eindhoven,
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T. A. M. VAN DEN HEUVEL.
Vincent Adrianus Maria van den H euv e 1 werd geboren te Geldrop den Ben December 1854.
Na zijn studien volbracht te hebben te Rolduc,
nam hij een werkzaam aandeel in de wolienstoffenfabriek
van zijn vader onder de firma A. van den Heuvel & Loon
te Geldrop. Na den dood van zijn vader werd hij in
Maart 1895 in diens plaats gekozen tot lid der Provinciale
Staten van Noord-Brabant en in November 1898 tot lid
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, welke beide

mandaten steeds bij de periodieke verkiezingen hern'euwd
werden.
Hij nam een groot aandeel in de regeling van het
Landbouwcred ∎ et in Nederland en trad in 1898 bij de
oprichting van de Cuoperatieve Centrale Boerenleenbank
te Eindhoven als voorzitter op, welken post hij nog steeds
waarneemt.
In 1903 trad hij uit de firma A. van den Heuvel
Zoon. In 1907 aanvaardde hij het voorzitterschap van
het BotercontrOle-station Eindhoven.
In 1908 werd hij als voorzitter der Coop. Cent.
Boerenleenbank te Eindhoven door H. M. de Koningin

benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen
Leeuw.

J. S. F.

VAN HOOGSTRATEN.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Utrecht II.
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J. S. F. VAN HOOGSTRATEN.

Jan Samuel Francois van Hoogstrat e n werd den den Juni 1859 te 's-Gravenhage geboren.
Hij volgde den hoofdcursus der cavalerie te Haarlem en
tr- ad op den Ien September 1876 in dienst bij het derde

regiment huzaren. Op den I3en December 188o werd hij
benoemd tot tweede-luitenant ; den 6en November 1886
werd hij eerste-luitenant en in Mei 1896 werd hij wegens
lichaamsgebreken, in en door den dienst bekomen met
den rang van ritmeester gepensionneerd. Achtereenvolgens
heeft hij in garnizoen gelegen te 's-Gravenhag e, Amsterdam, Venlo, Leiden, Haarlem, Leiden en Zutfen, met
detacheeringen naar Nijmegen en Leeuwarden.
Tegenwoordig wijdt hij zich hoofdzakelijk aan
christelijk-filantropischen arbeid en aan de studie der groote maatschappelijke problemen, die daarmee direct of
indirect in verband staan.
Sedert Juni 1898 is hij lid van den gemeenteraad
van Arnhem en sedert Maart 1901 van de Provinciale
Staten van Gelderland. Voorts is hij commissaris der
Nederlandsche credietvereeniging te Utrecht, lid van het
hoofdibestuur van den Nederlandschen Militairen .Bond,
mede-directeur van het Christelijk gymnasium te Utrecht
en eveneens van dat te 's-Gravenhage, penningmeester
der Lukas-stichting, voorzitter van de Christelijke vereeniging „Welkom" (Volkslogement en werkverschaffing
te Arnhem), voorzitter van het Tehuis van Militairen te
'

-

Arnhem, lid van den kerkeraad der Ned. Hervormde

Gemeente te Arnhem, lid van het classicaal bestuur van
Arnhem, voorzitter der Vereeniging school met den bijbel
voor M. U. L. 0. te Arnhem, enz.
12

Dr. Ti. F. Ti. HUBRECHT.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Amsterdam I.
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Dr. II. F. R. HUBRECHT.

De afgevaardigde voor Amsterdam I werd den 15en
September 1844 geboren, volgde de lessen aan de Technische school te Utrecht en die van prof. dr. Kerckhoff te
Groningen en promoveerde te Heidelberg in 1864. Het
volgende jaar werd hij te Utrecht tot leeraar aan de
Technische school benoemd.
In 1866 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, doch deze laatste
benoeming werd niet door hem aangenomen.
In Februari 1869 werd hij directeur der Openbare
Handelsschool te Amsterdam, uit welke betrekking 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. (188o), van
de Amstel-HOtel-maatschappij (1872) en is hij lid der
commissie voor de consulaire examens (1875), van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam (1889),
waarvan hij sedert 1905 onder-voorzitter is. Voorts is hij
.

lid der Provinciale Staten van Noord - Holland (1898) en

ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw (1893).
Dr. Hubrecht is lid der Tweede Kamer sedert 1901.

F. W. N

TTIMENHOLTZ.

Sociaal-democraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Weststellingwerf.
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F. W. N. HUGENHOLTZ,

F. W. N. Hugenholtz in Nederland geboren,
doch reeds op vrij jeugdigen leeftijd met zijn vader, die
predik ant te Grand-Rapids was, naar Amerika gegaan,
voltooide daar zijn studien en verkreeg zijn radicaal bij
de Unitariérs aldaar.
Eerst stichtte hij in een plaatsje in Amerika een
cigen kerkelijke gemeente, daarna nam hij een beroep
naar Nederland aan : de betrekking van voorganger bij
den Protestantenbond te Schiedam. Hier stichtte hij
het weekblad Onze Kring, waarin hij zijn denkbeelden
over vrij•innig-godsdienstige democratie blootlegde.

In het begin van 1899, nadat hij zijn predikambt
had neergelegd, sloot hij zich aan bij de Sociaal-democratische arbeiderspartij. Hij werd in 1901 door Weststellingwerf tot lid der Tweede Kamer gekozen. Sedert werd

zijn mandaat bij de periodieke verkiezingen vernieuwd.

Mr. J. W. H M.

VAN IDSINGA.

Christelijk-historisch.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Bodegraven.
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Mr. J. W. II. M. YAN IDSINUA.

Mr. ohan Willem Herman Meyert van
I d s i n g a werd den 13en Juli 1855 geboren en promoveerde den 2Ien 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 departement van
binnenl. zaken, waar hij later mr. A. R. Arntzenius, bij diens
benoeming tot griffier van de Tweede Kamer, opvolgde
in het ambt van referendaris, chef der afdeeling binnenlandsch bestuur.

Bij de oprichting der vrij anti-revolutionaire partij
onder leiding van den beer De Savornin Lohman, nam
hij daaraan een werkzaarn aandeel.
T ijdens zijn verkiezing tot lid van de Tweede
Kamer op 27 Juni 1901 bekleedde hij nog de betrekking
van referendaris bij het departement van binnenlandsche
zaken,

Mr.

G. JANNINK.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Lochem.
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Mr. G. .1A_NNINK.

Mr. Gerrit Jannink werd den 2 5sten Juli 1865
te Enschede geboren.
In Mei 1890 promoveerde hij aan de Leidsche
hoogeschool in de rechten, waarna hij zich te Amsterdam
als advocaat en procureur vestigde. Later ging hij naar
Almelo.
In 1895 werd hij lid der Provinciale Staten van
Overijsel en in 1896 lid van Gedeputeerde Staten, wat
hij bleef tot Juli 1907.
Sedert zijn verkiezing tot lid der Tweede Kamer
in 1905 heeft hij zich in Den Haag gevestigd.
Hij is voorzitter der Vereeniging tot oprichting en
exploitatie van Volkssanatoria voor borstlijders in Nederland.
Mr. Jannink is ridder tweede klasse in de Kroonorde

van Pruisen.

J.

C. JANSEN.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict 's-Gravenhage
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J. Co JANSEN.
Joannes Coenraad Jansen, geboren te
's-Gravenhage, den i4en December 1840, genoot aanvankelijk
zijn opleiding tot ingenieur der marine aan de Academie
voor zee- en landmacht te Breda en zette die voort aan
het Koninklijk Instituut der Marine te Willemsoord, werd

September 1855 geplaatst als adelborst van den scheepsbouw op de Koninklijke Academie voor zee- en landmacht te Breda, waarna hij de verschillende rangen als
ingenieur der marine doorliep en in November 1881 tot
hoofdingenieur werd bevorderd. Afwisselend was hij werkzaam aan de rijkswerven te Vlissingen, Amsterdam,
Hellevoetsluis en Willemsoord, terwijl hij ook anderhalf
jaar geplaatst was te Toulon bij den bouw van een der
eerste gepantserde vaartuigen. In 1887 werd hij geplaatst
aan het departement van marine, waar hij in 1889 werd
benoemd tot chef der afdeeling materiêel, welke betrekking
hij bekleedde 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
vnorjaar van 1894 den val van dit kabinet ten gevolge.
In Juli 1897 aanvaardde hij weder de portefeuille
van marine in het kabinet-Pierson, doch werd door het
aannemen van een amendement op zijn begrooting in
December 1897 gedwongen zijn ontslag te nemen.
Ambteloos burger geworden heeft hij zich met
maatschappelijk werk beziggehouden ; o.a. was hij geruimen tijd voorzitter der vereeniging Armenzorg en voorzitter der Algemeene Haagsche Polikliniek.
Sedert 1903 is hij lid van den Haagschen gemeenteraad en sedert 1908 wethouder, terwijl hij sedert 1905 lid
der Tweede Kamer is.
De 1-ieer Jansen is ridder in de orde van den
Nederlandschen Leeuw en in de Deensche Danebrog-orde.

Mr. F. I. J. JANSSEN.

Katholiek.
Afgevaardigde voor bet kiesdistrict Maastricht.
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Ir. F. I. J. JANSSEN.

Mr. Frans Isidore Joseph Janssen werd
den 2-en
y Maart 1871 te Bingelrade geboren.

Na te Rolduc eindexamen gymnasium te hebben
gedaan ging hij naar de hoogeschool te Amsterdam, waar
hij den 9e13 November 1893 promoVeerde tot doctor in de
rechten. Hij vestigde zici toen als advocaat en procureur
te Maastricht. Sinds Juli 1889 is hij daar lid van den
gemeenteraad en in November 1901 werd hij er benoemd tot
plaatsvervangend kantonrechter, in 1907 tot rechter-plaatsvervanger.
Bovendien is de beer Janssen commissaris-medeoprichter van de Sociêteit tot bevordering van nationalen
handel en industrie en van de Zuid-Limburgsche Bank
te Maastricht.
Hij werd den i5en April 1902 voor het eerst tot
lid der Tweede Kamer gekozen en in 1905 en 1909 herkozen.
Sedert Juli 1907 is hij ridder in de orde van den

N ederl an dschen Leeuw.

Mr. A.

D E JONG.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Rotterdam V.
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Mr. A. 1)E JONG.,

r. A 1 b e r t u s de Jon g, afgevaardigde voor
Rotterdam V, werd den 12=n S. ptember 1869 te Rotterdam
geboren.
Hij volbracht zijn studiên in de theo:ogie en in de
rech en :tan de Vrije Universiteit te Amsterdam, :ilwaar
hij promcveerde tot doctor in de rechtsgeleerdheid op
academisch proefschrift, getiteld : Geschiedeuis en begrip

van Gratie.
Drie jaren was hij leeraar in het godsdienstonderwijs en het Hebreeuwch aan het Gerefornieerd Gymnasium te Amsterdam.
I< often tijd was hij in de rechtspractijk werkzaam.
Sedert Mei 1903 is hij verbonden aan het antirevolutionaire dagblad De Rotterdammer, waarvan hij
hoofdredact eur-directeur is.
Sinds 1901 is hij lid van den Rotterdamschen
gemeenteraad.

P. J. DE KANTER.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdfstrict Dordrecht.
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P. J. DE KANTER,
P. J. de Kanter werd den I7en Maart 1868
geboren.
Na eerst het gymnasium te Dordrecht te hebben
bezocht, volgde hij den cursus voor notariaat en registratie
van den heer H. W. J. Sannes, eerst te Steenwijk, daarna te Hoorn. Reeds op twintigjarigen leeftijd, dus in 1888
verkreeg hij het radicaal van candidaat-notaris. Den isten
Januari 1889 trad hij als zoodanig in betrekking te Amsterdam. Den Ten September van hetzelfde jaar kwam hij
weder in Dordrecht terug, werd toen geplaatst op het
kantoor der Brandverz.-Maatschappij „Holland", waarvan
hij den isten Mei 1891 directeur werd.
In den zomer van 1890 werd hij secretaris van
het Nutsdepartement, geleidelijk volgden hierop benoemingen in verschillende besturen van vereenigingen ter
bevordering van algemeene belangen. Zoo was hij bijvoorheeld voorzitter der commissie tot oprichting van het
Volksbadhuis te Dordrecht en van de commissie tot oprichting der Dordrechtsche Stoomboot-Maatschappij. Voorts
was hij secretaris der commissie voor de verbetering van
den waterweg naar zee en van den 'sten Januari 1902 tot
in den zomer van 1907 algemeen secretaris-penningmeester
van het Algemeen Nederlandsch Verbond. In Maart 1897
werd hij gekozen tot lid van den gemeenteraad van
Dordrecht van welke gemeente hij in 1907 wethouder van

onderwijs werd.
13

Jhr. Mr. A. P.

C. VAN KARNEBEEK.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Utrecht I.
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Jhr. 111r. A. P. C. TAN KARNEBEEK.

Jhr. mr. Abraham Pieter Cornelis van
K a r n e b e e k werd den I4en 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 beurteling aan
het departement van buitenlandsche zaken en in het
buitenland werkzaam bleef tot in 1879, laatstelijk als
minister-resident te Stockholm. Hij werd toen tot
commissaris des Konings in Zeeland benoemd en vervulde
die betrekking tot in 1884. In het volgende jaar trad hij
op als minister van buitenlandsche zaken, ter vervanging
van jhr. mr . Van der Does de Willebois, 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, 1905 en in 1909 bij de Juni-verkiezingen, hem opnieuw
afvaardigde.

TH. M. KETELAAR.

Vrijzinnig-democraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Amsterdam V.
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Th. M. KETELAAII.

Theodoor Matthieu Ketelaar, den ben
Mei 1864 te Amsterdam geboren, werd opgeleid tot onder-

wijzer aan de Gemeentelijke kweekschool voor onderwijzers
en onderwijzeressen aldaar (1878-1882).
Den Ten November 1882 werd hij aangesteld als
3e onderwijzer en doorliep de verschillende graden tot
Teri onderwijzer (1889). In Januari 1890 werd hij benoemd
tot algemeen secretaris van den Bond van Nederlandsche
onderwijzers.
De heer Ketelaar werd in 1897, 1901, 1905 en 1909
te Amsterdam, district V, gekozen tot lid der Tweede
Kamer en in 1905 tot lid der Provinciale Staten van
Noord-Holland.
Den Teri Maart 1907 werd hij benoemd tot schoolppziener in het arrondissement Hilversum en in Juli van
hetzelfde jaar tot lid van den Amsterdamschen gemeenteraad.
Voorts is hij penningmeester van het Centraal
Genootschap voor Kinder Herstellings- en Vacantie-Kolonies
(sedert 1906) en sedert de oprichting bestuurslid der
Vrijzinnig-Democratische Vereeniging te Amsterdam.
De beer Ketelaar werd den 31en Augustus 1905
benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen
Leeuw.

D.

DE KLERK.

Liberaal
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Rotterdam II.
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D. DE KLERK.

Een der hoofdmannen in de werkliedenbeweging,
behoorende tot het Algemeen Nederlandsch Werklieden-

verbond, oprichter van de smidsgezellenvereeniging
St. Eloy, waarvan hij jarenlang voorzitter was.
De heer De Klerk was gedurende eenige jaren
lid van den gemeenteraad van Rotterdam ; hij werd er in
Juni 1897 . tot lid der Tweede Kamer gekozen in het He
district.
Als smidsjongen is Dirk de Klerk zijn loopbaan
begonnen en door eigen krachten heeft hij zich weten te
ontwikkelen tot een man van heteekenis. Dat hij te
midden van zijn bemoeiingen in het openbare leven
zijn ambacht niet verwaarloosde, blijkt hieruit, dat hij in
de werkplaats, waar hij als jongen in dienst kwam,
opklom tot meesterknecht.
Zijn mandaat werd in 1901, 1905 en in 1909 vernieuwd.

Mr. Dr. D. A. P. N. Koo

LEN.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Grave.
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Mr. Dr. D. A. P. N. HOOLEN.
Mr. dr. D. A. P. N. Koole n, geboren den

2Ien

januari 1871, genoot zijn academische opleiding te Utrecht

en promoveerde daar in 1894 tot doctor in de rechts- en

staatswetenschappen. Hij vestigde zich daarna als advocaat te Utrecht.
In 1897 werd de beer Koolen benoemd tot school-

opziener in het arrondissement I Jselstein en in 1899
gekozen tot lid van den Utrechtschen gemeenteraad. In
1903 volgde zijn benoeming tot lid van den Centralen
Raad van Beroep, om welke reden hij zijn practijk als
advocaat neerlegde. In hetzelfde jaar werd hij gekozen
tot president van den Bizonderen raad der St.-Vincentiusve•eeniging te Utrecht en in 1904 tot lid van den Hoofdraad te 's-Gravenhage.
Mr. dr. Koolen is o.a. voorzitter van den Algemeenen bond van roomsch-katholieke kiesvereenigineren in
Nederland.

Dr. A.

KUYPER.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Ommen.
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Dr. A. KUPER.

D r. Abraham K u y p e r, geboren den 29en
October 1837 te Maassluis, waar zijn vader predikant
was, studeerde te Leiden in de theologie en in de letteren en promoveerde den 2oen September 1862 tot doctor
in de godgeleerdheid op proefschrift : Joannis Calvini et.
Joannis a Lasco de Ecclesia Sententiarum inter se cornpositio.
In Augustus 1863 werd dr. Kuyper predikant bij de
Hervormde Gemeente te Beesd, vanwaar hij vier jaar
later naar Utrecht werd beroepen. In 1869 werd hij predikant te Amsterdam, waar hij in 1872 de redactie van
De Standaard op zich nam.
Van 1874-75 was dr. Kuyper lid der Tweede
Kamer voor het kiesdistrict Gouda, van 1875-77 vertoefde
hij voor herstel van gezondheid in het buitenland.
Dr. Kuyper heeft een zeer groot aancteel gehad in de
oprichting der Vrije Universiteit te Amsterdam, waaraan
hij hoogleeraar werd en waarvan hij de eerste rector was.
Sedert 1877 was dr. Kuyper voorzitter der deputatenvergadering en leider der anti-revolutionaire partij.
In 1894 kwam hij andermaal, nu voor Sliedrecht,
in de Tweede Kamer. In 1897 en in 1901 werd hij herkozen ; bij zijn optreden als minister-president en minister
van binnenlandsche zaken in laatstgenoemd jaar, legde
hij echter zijn Kamerlidmaatschap neer.
Na zijn aftreden als minister tengevolge der verkiezingen van 1905, vertoefde hij een geruimen tijd
in het buitenland, om eindelijk in 1909 andermaal naar de
Tweecle Kamer te worden afgevaardigd, nu voor het
district Ommen.

K.

TER LAAN.

Sociaal-democraat.
Afgevaardigde voor bet kiesdistrict 's-Gra,venhage I.
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K. TER LAAN.

K. ter Laan werd den Seri Juli 1871 te. Slochteren geboren. Hij ontving zijn opleiding aan de R. H.
B. S. te Sappemeer en volgde verder de rijksnormaallessen aldaar.
In 1889 slaagde hii voor de acte van onderwijzer,
welke betrekking hij achtereenvolgens bekleedde te
Sappemeer (1890), Appingedam (1891), Dordrecht (1893)
en Arnhem (1894). In 1895 werd hij hoofd van school A
te Sluis in Zeeuwsch-Vlaanderen en in 1898 hoofd van
school III te Delft, tevens directeur van den openbaren
handelscursus, door hem opgericht en die den I4en Februari
1898 geopend werd.
In Juni 1901 werd hij door het kiesdistrict Hoogezand tot Kamerlid gekozen. De Delftsche gemeenteraad
ontsloeg hem toen uit zijn betrekkingen. In 1905 werd hij
voor hetzelfde district herkozen, terwij1 in 1909 Den Haag I
hem naar de Kamer afvaardigde.
Ook is hij lid van den Haagschen gemeenteraad.

Jhr. Mr. F. K. VAN LENNEP.

Christelijk-historisch.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Haarlem.
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Jhr. Mr. F. K. VAN LENNEP.

Jhr. mr. Frank Karel van Lennep werd
den 24en November 1865 te Amsterdam geboren, waar
hij het gymnasium bezocht. In 1884 ging hij als jur.
student naar de hoogeschool te Utrecht en in Januari
1887 promoveerde hij in de rechtswetenschap. In April
van hetzelfde jaar vestigde hij zich als advocaat te Amsterdam, waar hij een kantoor oprichtte samen met mr.
Heemskerk ; na diens benoeming tot wethouder van Amsterdam zette mr. Van Lennep het kantoor tot 1908 alleen
voort.
Sedert wijdt hij zich geheel aan de verschillende
betrekkingen, door hem waargenomen. Hij is bestuurslid
der Martha-stichting en van het Rijnsche zendingsgenootschap ; voorzitter der in 1845 opgerichte vereeniging tot
bevordering van christelijk schoolonderwijs voor de stad
Amsterdam, bestuurslid van het Seminarie te Depok
(Nederlandsch-Indié), bestuurslid van den Stichtsch-Amsterdamschen polder, lid van den Raad van Toezicht der
Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering, van
de Brand-assurantie maatschappij „Amsterdam," enz.
Mr. Van Lennep is sedert den 31en Augustus
1898 officier in de orde van Oranje-Nassau.

F. LIEFTINCK.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Zutfen.
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F. LIEFTINCK.

Franciscus Lieftinck, geboren den Ben

Juni 1835 te Odoorn, waar zijn vader predikant was,
studeerde te Groningen in de theologie, werd in September
186o predikant te Boijl en in October 1863 te Kimswerd.
De heer I,ieftinck werd den I8en Februari 1879
tot lid der Tweede Kamer gekozen voor het dubbele kiesdistrict Leeuwarden en na de splitsing voor het kiesdistrict Franeker. Onafgebroken had hij hiervoor zitting
tot Juni 1905, toen hij door den beer P. L. Tak vervangen werd. In Augustus d.a.v. werd hij echter dooi
Zutfen opnieuw gekozen, nadat mr. Goeman Borgesius,
die ook te Enkhuizen gekozen was, voor Zutfen had bedankt. In 1909 werd hij andermaal door Zutfen afgevaardigd.
De beer Lieftinck is ridder in de orde van den
Nederlandschen Leeuw en werd den 3isten Augustus 1909
benoemd tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau,
terwijl hij voorts ridder 4e Masse in de orde van den Leeuw
en de Zon van Perzi6 is.

14

Mr. J.

LIMBURG.

Vrijzinnig-democraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Schoterland.
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Mr. J. LIMBURG.
Mr. Joseph L i m b u r g, geboren den 29en December 1866 te 's-Gravenhage, promoveerde te Leiden in
de rechten in 1890 op proefschrift : De strafbare opruiing,
dat als antwoord op een prijsvraag met goud bekroond
was. Hij vestigde zich als advocaat in zijn geboorteplaats
en werd daar in 1897 benoemd tot rechter-plaatsvervanger.
Na den dood van prof. C. Asser werd hij belast met de
voortzetting van diens handleiding omtrent het Burgerlijk
recht.
Van 1902 tot 1905 was hij politiek redacteur van
het Sociaal Weekblad. In 1904 werd hij lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, in 1905 lid van de
Tweede Kamer voor het kiesdistrict 's-Gravenhage I. In
1907 werd hij benoemd tot lid van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland. Bij de jongste periodieke verkiezingen
werd hij voor 's-Gravenhage I niet herkozen, maar bracht
het district Schoterland hem in de Tweede Kamer.
In 1903 werd mr. Limburg benoemd tot lid van
het Algemeen College van Bijstand en Advies voor het
Rijks- Tucht- en Opvoedingswezen en in 1909 tot lid van
het Rijkscollege krachtens art. 35 der Woningwet.
Van zijn hand zijn in De Grids tal van politieke opstellen verschenen.

Mr. J. A. LOEFF.

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

Mr. J. A. Loeff werd den I5en November 1858
te Baardwijk geboren, waar zijn vader het ambt be-

kleedde van burgemeester.
Hij studeerde te Leiden en promoveerde aldaar
tot doctor in de rechtswetenschap err in de staatswetenschappen. Na zijn promotie vestigde hij zich als advocaat
en procureur te 's-Hertogenbosch, alwaar hij tot zijn
benoeming tot minister (Aug. 1901) de rechtspractijk uitoefende.
In 1896 na het overlijden van den luitenantgeneraal Van der Schrieck vaardigde het district
'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
Augustus 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
Augustus 1905. Bij de Juni-verkiezingen in laatstgenoemd
jaar werd hij door het kiesdistrict Waalwijk opnieuw naar
de Tweede Kamer afgevaardigd. Hetzelfde kiesdistrict
koos hem ook in 1909 weer.

Mr. Dr. F A. C. graaf. VAN LYNDEN VAN SANDENBURG.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Kampen.
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Kr. Dr. F. A. C. grant' TAN LYNDEN
VAN SANDENBURG.
Mr. dr. Frederik Alexander Carel graaf
van 1.ynden van Sandenburg, die den en
November 1873 te 's-Gravenhage werd geboren, bezocht,
na het gymnasium te 's-Gravenhage te hebben afgeloopen,
de hoogeschool te Utrecht, waar hij in 1899 promoveerde
in de rechts- en staatswetenschappen.
In i9oo werd hij benoemd tot kantonrechterplaatsven anger te Wijk bij Duurstede, in 1902 tot
secretaris van het Hoogheemraadschap van den Lekdijk
benedendams en Usseldam en in 1903 tot secretaris der
Staatscommissie voor de Gemeente-financiên, uit welke
laatste twee betrekkingen hij in 1905 wegens zijn benoeming
tot lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht (in 1904 was
hij voor het kiesdistrict Amerongen tot lid der Provinciale
Staten van Utrecht gekozen) op zijn verzoek werd
ontslagen. In 1906 werd hij benoemd tot lid der Staatscommissie voor den Landbouw.
Graaf Van Lynden van Sandenburg is curator van
het Instituut van Kinsbergen te Elburg en bestuurslid der
Vereenigingen voor Christelijk voorbereidend Hooger
Onderwijs en der Vereeniging tot Christelijke verpleging
van zenuwlijders.
Ook is hij kamerheer in buitengewonen dienst van
H. M, de Koningin.

u

Mr. H. P. MARCHANT.

Vrijzinnig-democraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Deventer.
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7

Mr. H. P. MARCHAN1\

Mr. H. P. Mar c han t werd den

12 en

Februari

1869 te Deventer geboren. Hij promoveerde te Leiden in
1894 en

vestigde zich

daarna in

zijn geboorteplaats

als advocaat.
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 district Deventer en sedertherkozen.
Van

September

toot

IS

's-Gravenhage als advocaat gevestigd.

mr.

Marchant

te

Mr. TH. H. DE MEESTER.

Liberaal.
Afgevaardigde veer het kiesdistriet Den Helder,
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Mr. TH. H. DE ME ESTER.
M r. T h. H. de Meeste r, die den 16e11 December 1851 te Harderwijk werd geboren, bezocht het gymnasium in zijn geboorteplaats en studeerde vervolgens te
Utrecht in de rechten hij promoveerde er den

28sten

Mei

1875. In Juli van hetzelfde jaar werd hij benoemd tot
adjunct-commies ter provinciale griffie van Overijsel en
drie jaren later bevorderd tot commies. Te Zwolle was
hij ook eenige jaren leeraar in de staathuishoudkunde aan
de burgeravondschool
sten
Op denSeptember
1885 werd hij benoemd
tot secretaris der Gemeente Groningen, wat hij bleef tot
den 'sten Maart 1892 toen hij optrad als administrateur
chef der generale thesaurie van het departement van
financien. Vervolgens werd hij den 27sten Mei benoemd
tot vice-president van den Raad van Nederlandsch-Indié,
uit welk ambt hem op zijn verzoek, wegens gezondheidsredenen den 6en Juni 1904 ontslag werd verleend. Na
een jaar werd hij den 27sten Juni 1905 weer tot zijn
vorig ambt benoemd. Hij ging echter nitt naar Indiê
terug ; tengevolge van zijn benoeming tot minister,
werd toen spoedig weer eervol ontslazen als vice-president
van den raad van Indié. In 1908 trad hij als minister of
en werd het jaar daarop zoowel voor Schoterland als voor
Den H elder tot lid der Tweede Kamer gekozen. Voor
laatstgenoemd i district nam hij de benoeming aan.
Mr. Th. H. de Meester is ridder in de orde van
den Nederlandschen Leeuw, commandeur der orde van
Leopold van Belgiê, ridder 1 sten graad der orde van den
Dubbelen Draak van China, grootofficier der orde van.
Cambodja (Frankrijk), grootkruis der orde van den Verlosser van Griekenland, ridder le klasse der orde van den
Rooden Adelaar (Pruisen) en ridder 3e klasse van de
'

Kroonorde van Pruisen.

G. A. A. MIDDELBERG.

Anti-revolutionair.
kfgevaardigde voor het kiesdistrict Amsterdam VIL
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G. A. A. MIDDELIBERG

Gerrit Adriaan Arnold Middelberg,
die den 21en Juni 1846 te Boskoop werd geboren, bezocht
de Politechnische Hoogeschool te Zurich en te Hannover,
waar hij werd gevormd tot werktuigkundig en civiel ingenieur. Van 1870 tot 1876 was hij ingenieur bij de Staatsspoorwegen en van 1876 tot 1889 hoofdingenieur bij de
H. I J. S. M. Achtereenvolgens was hij werkzaam te
Groningen, Zeist, Zwolle, Haarlem en Amsterdam. In
1890 werd hij benoemd tot directeur der Nederlandsche
Zuid-Afrikaansche Spoorweg Maatschappij, welke betrekking hij in 1900 neerlegde.
Hij is tegenwoordig bestuurslid van tal van vereenigingen en maatschappijen, in hoofdzaak betreffende
Zuid-Afrika en locaal spoor- en tramondernemingen.
De heer Middelberg is ridder in de orde van den
Nederlandschen Leeuw en in de Pruisische Kroonorde.

J. VAN DER MOLEN TZN.

Anti-revolutionair.
Afgevaarcligde voor het kiesdistrict Sliedrecht.
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J. TAN DER NOLEN Tzn.
Jan van der Molen T zn., den 'en October 1867
te Nyeveen (Drente) geboren, heeft in Steenwijk, waar hij
van 1870 tot 1886 woonde, de Rijksnormaallessen gevolgd
ter opleiding tot onderwijzer. Den 14en October 1885
slaagde hij als zoodanig.
Van den Ien Juni 1886 tot den 6en December 1889
was hij onderwijzer aan de openbare school te Brucht
(gem. Ambt Hardenberg) en van December 1889 tot den
Ten Februari 1891 aan de bizondere school te Utrecht.
Vandaar ging hij naar Baflo, waar hij hoofd der bizondere
school werd, wat hij bleef tot hij den Teri April* 1903 optrad
als schoolopziener in het arrondissement Dokkum, om die
betrekking zes jaren later te verwisselen voor die van
schoolopziener in het arrondissement Hillegersberg.
Den I2en Maart 1908 als lid der Tweede Kamer
voor het district Sliedrecht gekozen, werd hij bij de
periodieke verkiezingen in 1909 herkozen.
Van 1896 tot 1908 was hij lid van het hoofdbestuur
van het Nederlandsch werkliedenverbond „Patrimonium" en
van 1904 tot 1907 redacteur van het Christelijk-sociaal
weekblad Patrimonium, waarvan hij sedert het aftreden
van den heer A. S. Talma in 1907 hoofdredacteur is.

Jhr. J. W. J. C. M. VAN NISPEN TOT SEVENAER.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Rheden.
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Jhr. J. W. J. C. M. VAN NISPEN TOT SEVENAER.

Jhr. Joseph Willem Jan Carel Maria
van Nispen tot Sevenaer, in 1861 te Arnhem

geboren, genoot zijn opleiding aan het Willebrordusgymnasium te Katwijk aan den Rijn.
Den Isten December trad hij op als redacteur van
het Dagblad van Zuid-Uolland en 's-Gravenhage, wat hij
bleef tot Januari 1893. Sedert den 'sten Mei 1894 is hij
directeur en hoofdredacteur van De Residentiebode, waarvan hij een der oprichters was. Te voren, in 1883, had
hij ook, met anderen, het Geldersche Nieuwsblad De Post
opgericht.
Van 1902 tot 1907 was jhr. Van Nispen lid der
Provinciale Staten van Zuid-Holland voor het district
Zoetermeer.
Sedert 1891 is hij een der beide regenten van het
historische Hofje van Hoogelande.
Hij is ridder in de orde van den H. Gregorius
den Grooten.

15

Jhr.

Mr. 0.

F. A.

M.

VAN NISPEN TOT SEVENAER.

Katholiek.
Afvevaardigde voor het Kiewlistrict Nijmegen.
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Jhr. Mr. 0. F. S. M. VAN NISPEN TOT SEVENA.ER.

Jhr. mr. Octave van Nispen tot Sevenaer
werd den 22eD October 1867 te Arnhem geboren. Hij promoveerde in de rechten te Leiden den

I9en

December 1892

en vestigde zich spoedig daarna als advocaat te Arnhem.
In Juni 1901 werd hij gekozen tot lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict
Nijmegen, waarvoor hij den
Hen

Juni 1909 werd herkozen.

I6en

Juni 1905 en den

Frof D•. W. H. NOLENS.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Venlo.
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Prof. Dr. W. U. NOUNS.

Prof. dr.Willem Hubert Nolens werd den
Hij studeerde te
Rolduc en voorts aan de universiteit te Utrecht in de
jaren 1880-1884 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 promoveerde hij te Utrecht
cum laude tot doctor in de staatswetenschap, op een proefschrift, getiteld : De leer van den H. Thomas van Anquino
over het Recht en op Stellingen tot doctor in de rechtswetenschap.
Prof. Nolens werd na het overlijden van mr. Leopold Haffmans door het kiesdistrict Venlo afgevaardigd
naar de Tweede Kamer der Staten-Generaat en sedert
telkens herkozen.
Hij is hoogleeraar in de Arbeidswetgeving aan de
universiteit te Amsterdam ; curator der Technische Hoog eschool te Delft ; lid van den Mijnraad ; huitengewoon lid
van den Centralen Gezondsheidsraad; lid van den Voogdijraad ; voorzitter der Nederlandsche afdeeling van de
Internationale vereenigings voor Arbeidswetgeving. Voorts
is hij bestuurslid van een Bond voor kinderbescherming,
van de Nederlandsche vereeniging voor Armenzorg, van
de Vereeniging tot bestrijding der tuberculose, van de ZuidAfrikaansche vereeniging enz.
Prof. Nolens is ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, geheim kamerheer van Z. H. Pius X
en ridder grootkruis in de orde Pro Ecclesia et Pontifice.
Ten September 186o te Venlo geboren.

-

N. OOSTERBIAN.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Enkhuizen.
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N. OOSTERBIAN.

N. Oosterbaan, den 2osten December 1863 in
de gemeente Borger geboren, bezocht het gymnasium te
Zetten en volgde daarna korten tijd de Rijksnormaallessen
te Finsterwolde. Als onderwijzer was hij werkzaam in
Den Helder en in Middelstum, als hoofd der school te
Naarden. In 1890 werd hij benoemd tot lid der redactie
van De Standaard. Sedert 1902 is hij arrondissementsschoolopziener.
De beer Oosterbaan, die in 1909 ook werd gekozen
tot lid van den gemeenteraad van Doesburg, is medewerker aan onderscheidene bladen, ook op onderwijsgebied.
Verder is hij oprichter en voorzitter der vereenigin9
„Doesburg's Belang", die niet alleen ten doel heeft de
bevordering van het vreemdelingenverkeer, maar ook
cursussen geeft in boekhouden, en handelsrekenen, den tuinbouw bevordert, kortom zich in het algemeen bezighoudt
met de behartiging der plaatselijke belangen.

W. C. J.

PASSTOORS.

Katholiek.
Afgevaardig,de voor het kiesdistrict Beverwijk.
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W. C. J. PASSTOORS.

Willem Caspar Joseph Passtoors werd
geboren te Zundert, den 17en November 1856. Na de
colleges te Chapelle - au - Bois (Belgié) en Oudenbosch bezocht

te hebben, ging hij als aspirant-officier in militairen dienst.
flet kazerneleven stond hem echter zoo weinig aan, dat
hij, na in het kader zijn tijd te hebben uitgediend, zijn
ontslag nam en te Amsterdam als volontair geplaatst werd
op een sigarenfabriek, waar hij de administratie en het
handwerk leerde. I .ater vestigde hij zich als grossier in
sigaren.
Den 4en Maart 1888 richtte hij den Nederl. R. K.
Volksbond op en nam, als algemeen voorzitter van dit
lichaam (wat hij bleef tot Maart 19o8 ► al spoedig zitting
in verschillende comite's. 0. a. maakte hij Biel tilt van
de staatscommissie N oo r de pensionneering van oude en
invaliede werklieden. Hij stichtte het weekblad De Volksbanjo-, het orgaan van zijn bond, waaraan hij van den
aanvang of als redacteur verbonden is.
Bij de algerm ene verkiezingen van 1897 werd hij
in verscheidene districten candidaat gesteld voor de Tweede
Kamer, doch werd niet gekozen. De Koningin benoemde
hem tot ridder in de orde van Oranje-Nassau, de Paus
later tot eere-kamei beer met kap en degen.
Den 26Pn Februari 1901 werd hij tot lid der Tweede
Kamer gekozen in het district Heverwijk, ter vervulling
van de vacature Tak van Poortvliet en bij de periodieke
verkiezingen zag de heer Passtoors telkens zijn mandaat
vernieuwd.
In Juli 1909 werd hij benoemd tot burgemeester
van Ginneken.

Mr. B. J. H. PATIJN.

Liberaal.
Afgevaardigde voor bet kiesdistrict Zierikzee
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Mr. R. J. II. PITHY.

M r. R. J. H. P a t ij n werd in 1864 geboren
en studeerde aan de Leidsche hoogeschool in de rechten.
Hij promoveerde in 1887 op een proefschrift : De g e
schillen van bevoegdheid, hetwelk door prof. Buys zeer
gunstig werd beoordeeld. Daarna vestigde hij zich als
advocaat to 's-Gravenhage.
Kort daarop werd hij benoemd tot adjunct-secretaris der staatscommissie tot herziening van het burgerlijk wetboek ; in 1890 werd hij commies-griffier der
Tweede Kamer. Acht jaren later werd hij benoemd
tot administrateur der generale thesaurie (hoofd der
schatkist, staande rechtstreeks onder den minister van
financiên).
In 1902 werd m r. Patijn door 's-Gravenhage
afgevaardigd naar de Provinciale Staten van ZuidHolland ; 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 Liberate Unie.
-

,

H. POLLEMA.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigd3 %oor het k esdistrict Gorinchem.
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H. POLLEM A.
.

H. Pollem a, den 8sten November 1853 geboren,
begon zijn loopbaan als onderwijzer eener christelijke
school te Witmarsum en werd later hoofd eener dergelijke
school te- Nijland. Deze betrekking bleef hij waarnemen
tot hij in 1901 benoemd werd tot lid der Gedeputeerde
Staten in Friesland, na in 1893 gekozen te zijn tot lid
der Provinciale Staten.
In 1902 werd hij benoernd tot schoolopziener
in het arrondissement Wirdum. Voorts is hij lid van den
Voogdijraad te Leeuwarden, lid van het Frie-ch Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunrle en van het
Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap.
Den 14en October 1908 bij enkele candidaatstelling
gekozen tot lid der Tweede Kamer, werd hij bij de
periodieke verkiezingen van 1909 voor het kiesdistrict
Gorinch-m herkozen.
De heer Pollema is ridder in de orde van den
Nederlandschen Leeuw.

L. D. J. L. DE RAM.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Bergen-op-Zoom.
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I . vo J. L. DE RAM.

De heer Lam b e r t de R a m is inciustrièel en
woonachtig to Bergen-op-Zoom.
Sedert

2

Mei 1888 hecft hij zitting in de Tweede

Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Bergenop-Zoom.

Mr. E. H. H. REGO UT.

Katholiek.
Afgevaardigd.e voor het kiesdistrict Helmond.
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Mr. E. R. H. REGOUT.

Mr. Edmond Robert Hubert Regout
werd geboren te Maastricht den 4'n Juni 1863.
Den 31en Mei 1836 promoveerde hij tot doctor in
de rechtswetenschap op een dissertatie over het faillissement en werd in Juni ISM benoemd tot ambtenaar van
het Openbaar Ministerie bij de kantongerechten te Roermond. In November 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 in 1905 eervol ontslag uit zijn betrekking en
vestigde hij zich metterwoon te 's-Gravenhage.
Mr. Regout is voorzitter van het Rijkswoningcollege van art. 35 der Won ng wet ; lid van het Algetneen
college van Toezicht Bij stand en Advies voor 's-Rijks
Tucht- en Opvoedingswezen, lid van de staatscommissie
voor bedelarij en landlooperij, commissaris-generaal voor de
Nederlandsche afdeeling op de Brusselsche tentoonstelling
in 1910 en heeft voorts zitting in het bestuur van tal van
vereenigingen en maatschappijen.
Mr. Regout is ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw en in de Pius-orde.

Mr. N.

DE RIDDER.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistriet Wijk-bij-Duurstede
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Mr. N. DE R1D1)ER.

Mr. Nicolaas de Ridde r, afgevaardigde voor
Wijk-bij-I)uurstede, werd ii1 1849 te Utrecht geborcn. Hij
promoveerde aan de universiteit aldaar, in 1875, in de
rechtswetenschap en word in 1877 benoemd tot ambtenaar
van het 0. M. bij de kantongerechten te Tiel.
Van 1883-1885 was hij substituut-officer van
1893

justitie bij de rechtbank te Winschoten ; van 1885

-

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 in Februari 1903 werd benoemd
tot burgemeester van Leiden, wat hij nu nog is en in
Maart van hetzelfde jaar tot curator der universiteit aldaar.
Van 1887-1893 was mr. De Ridder lid van den
gem.enteraad to Utrecht ; in 1893 werd 'hij.'lid der Staten
van de provincie van dien naam en van 190o tot 1903
was hij lid van den gemeenterdad te Groningen.
Hij is ridder in de orde van den Nederlandchen
l.eeuw en commandeur in de orde van Oranje-Nassau.

Mr. P. RINK.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Hoogezand.
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Mr. P. RINK.
Mr. Pieter R in k, geboren den 13en Augustus
1851 te Tiel, studeerde te Utrecht in de rechten, en promoveerde ;11daar den 2-rn October 1874 in de beide rechten
op een dissertatie : Over Noodweer. Onafgebroken oefende
hij van 1870 tot 1905 in zijn vaderstad, waar hij van 1883
tot 1905 lid was van den gemeenteraad (een aantal jaren
tevens wethouder) de rechtspractijk uit. Ook bekleedde
hij er sinds 1876 het ambt van secretaris van het polderdistrict Neder-Betuwe en maakte hij van 1883 tot 1905
deel uit van de Provinciale Staten van Gelderland.
Van 1891 was mr. Rink lid van de Tweede Kamer
voor ,het kiesdistrict Arnhem, alwaar hij bij elke periodieke
verkiezing werd herkozen, tot hij in 1905 werd benoemd
tot minister van binnenlandsche taken.
Na zijn eervol ontslag als minister heeft hij de
rechtspractijk hervat en zich wederom als advocaat te
's-Gravenhage gevestigd.
Bij zijn optreden als minister legde hij zijn verschillende functies neer ; na zijn aftreden heeft hij
geenerlei openbare betrekkingen meer beklced. Hij is
lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap voor
Kunsten en Wetenschappen en lid van het Historisch genootschap te Utrecht.
Mr. Rink is ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw.

Dr. P. H. ROESSINGH.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Emmen.
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1)r. P. 11. ROESSING11.

Dr. Petrus Hendrik Roessingh werd den
Seri Februari 1840 geboren te Haren, provincie Groningen

waar zijn vader predikant was bij de Hervormde Gemeente.
Hij studeerde aan de hoogeschool te Groningen en promoveerde aldaar in 1864 tot doctor in de thcologie. In
1865 werd hij beroepen tot predikant bij de Hervormde
Gemeente te Haarlo (prov. Gelderland), van waar hij vier
jaren later te Emmen beroepen werd.
In 1891 werd hij tot lid der Tweede Kamer gekozen voor het kiesdistrict Emmen en bij de vijf sedert
gevolgde algemeene verkiezingen werd zijn mandaat telkens door zijn kiezers vernieuwd.
Dr. Roessingh is voorzitter van de afdeeling
's-Gravenhage van den Nederlandschen Protestantenbond
en ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw.

A. ROODHUIJZEN.

Liberaal
Afgetr.aardigde voor het kiesdistrict Brielle,
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A. ROODHULIZEN.

A n t o n i e R o o d Ii u ij z e n, geboren den 27sten

te Amsterdam, studeerde aan de Amster
damsche hoogeschool van 1876 tot 1883 en werd
daar doctorandus in de klassieke lett even. Den Ien October
1883 werd hij leeraar in de geschiedcnis aan dc H. B. S.
te Enkhuizen en leeraar in de oude talen aan de toenmaals daar bestaande afdeeiing voor oude talen. Na
opheffing hiervan word hij privaat-docent.
In 1896 werd de beer Roodhuijzen onder-voorzitter
van de Centrale liberale kiesvereeniging in het district,
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 linkerzijdc staande, partij koos tegen de urgentie van algemeen kicsrecht,
trad hij in het nieuwe bestuur als secretari ; op.
"Moen mr. Goekoop als Kamerlid voor Brielle
aftrad, werd de beer Roodhuijzen in zijn plants gckozen.
Zijn mandaat werd bij de Juni-verkiezingen van 1905 en
in 1909 vernieuwd.
Sedert 1909 is hij lid van het hoofdbestuur der
Liberale Unie.
januari 1859

Jhr. Mr.

CR.

J. M.

RUM.; DE BEERENBROUCK.

Katholiek.
Afgevaardigde voor lot kiesdistrict Gulpen„
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Jhr. Mr. ell ..1. JI. ItUI,JS ])E BEERENRROITtJK.

J h r. ill r. C h a r 1e s J ° s e p h Mar i e R u ij s d e
Beerenbrouck werd den I st en December 1873 te
Roermond geboren. I-i ij promoveerde te Leiden tot doctor
in de rechtswetenschap, den 17en December 1895 en vestigde zich daarna als advocaat en procureur tc Maast richt.
In September 1899 werd hij aldaar lid van den
gemeenteraad, welk am bt hij nu nog bekleedt en van
]uli 1901 tot September 1905 was hij ambtenaar van het
Openbaar M inisterie bij de kantongerechten in het
arrondissement Maastricht.
Hij wijdt zich tegenwoordig 10 aan de sociale actie
en is voorzitter der Katholieke sociale actie a in Nederland,
b in Limburg en 20 aan de drankbestrijding, a als voorzitter vande Ned. A. K. Federatie "Sobrietas" en b als
voorzitter van de Limburgsche Drankbestrijdersvereeniging
"Kruisverbond' ,
Jhr. Ruijs de Beerenbrouck is kamerjonker van
H. M. de Koningin (sedert 1903) en commandeur in de
orde van den H. Gregorius den Grooten.

Jhr. Mr. A. F. 0.

VAN SASSE VAN YSSELT.

Katholiek.
Afgevaardigde voor bet kiesdistrict 's-fiertogenhosch,
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Jhr. Mr. A. F. 0. VAN SASSE VAN YSSELT,
Jhr. mr. Alexander Frederik Oscar van
Sasse van Yssel t, geboren te Waalwqk den 2osteu
April 1852, promoveerde tot doctor in het Romeinsch en
hedendaagsch recht aan de hoogeschool te Leiden, den
lien Maart 1876. Hij werd benoemd tot kantonrechterplaatsvervanger te 's-Hertogenbosch, den 16en Augustus
1877, welke betrekking hij bleef bekleeden tot den 23sten
December 1885 toen hij benoemd werd tot rechter in de
arrondissements-rechtbank te Roermond. Den 22sten September 1893 werd hij benoemd tot rechter in de arrondissements-rechtbank te 's-Hertogenbosch, wat hij bleef
totdat hij den 22sten Maart 1899 bevorderd werd tot raadsbeer in het gerechtshof aldaar, welke betrekking hij nu nog
bekleedt.
Ook is hij sedert den Isten September 1903 lid van
den Hoogen Raad van Adel, sedert den 3en Juli 1900 lid
der Provinciale Staten van Noprd-Brabant en sedert den
24en December 1894 lid van den gemeenteraad van
's-Hertogenbosch.
Jhr. Van Sasse van Ysselt werd in 1901 voor het
eerst tot lid de Kamer gekozen en telkens herkozen.
Hij is sedert 1894 bestuurslid van het Provinciaal
Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in NoordBrabant.
De heer Van Sasse van Ysselt is ridder in de
orde van den Nederlandschen Leeuw.
Als een eigenaardigheid kan worden gemeld, dat
het den 17en September 1909 juist honderd jaar was, dat een
lid der familie Van Sasse van Ysselt lid was van de Staten.
Generaal. De grootvader van het tegenwoordige lid,
Leopold Van Sasse van Ysselt, werd den 17en September
1809 lid van het Wetgevend lichaam en sedert was bijna
onafgebroken een Van Sasse van Ysselt lid van een der
beide Kg mers der Staten-Generaal.
,

31-)r. Mr. A. F. DE SAVORvIN LOHMAN.

Christelijk-historisch.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Goes.
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Jhr. Mr. A. F. SAVORNIN LOHMAN.

Jhr.mr.AlexanderFrederikdeSavornin
L o h m a n, den 29en Mei 1837 te Groningen geboren,
promoveerde aldaar in de rechten den Hen Maart 1861,
en werd den 19en December 1862 benoemd tot rechter in
de rechtbank te Appingedam, Den III' September 1866
werd hij tot rechter te 's-Hertogenbosch en den 22en
October 1872 tot raadsheer in het provinciaal gel echtshof
in Noord-Brabant benoemd, uit welke betrekking hij op
zijn verzoek den 24en Februari 1884 werd ontslagen.
In 1879 werd hij te Goes tot lid der TwLede
Kamer gekozen en daarna telkens herkozen, totdat hij
den I7en Februari 1890 tot minister van binnenlandsche
zaken benoemd werd.
Na aftreding van het kabinet-Mackay, in 1891,
werd hij .den Ben Juni 1892 benoemd tot 1 d der Eerste
Kamer, uit welke betrekking hij i Februari 1894 zijn
ontslag nam, toen hij te Goes, in de plaats van den
in ► iddcls overleden mr. Keuchenius, opnieuw tot lid der
Tweede Kamer was gekozen. Ook in 1897, 1901, 1905 en
1909 werd het mandaat van den heer Lohman hernieuwd.
1)en 17en November 1883 werd de heer Lohman
benoemd tot hoogleeraar aan de Vrije Universiteit tc
Amsterdam, welke betrekking hij van dien tijd of tot aan
zijn benoeming tot minister en vervolgens van October
1891 tot October 1896, heeft bekleed.
Jhr. 1)e Savornin Lohman werd den 3 sten Augustus
1909 benoemd tot Minister van Staat ; hij is ook commandeur in de orde van den Nederlandschen 1,eeuw.
,

J. H. A. SCHAPER.

Sociaal-democraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Appingedam.
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J. H. A. SCHAPER.

Johan Hendrik Andries Schaper werd
Februari 1868 te Groningen geboren, als noon
van een klein behangerspatroon.
Na lager en eenig herhalingsonderwijs te hebben
genoten, ging hij in de leer bij een huffs- en decoratieschilder. Op i8-jarigen leeftijd trad hij toe tot den sociaaldemocratischen bond ; spoedig daarop werd hij voorzitter
van de sociaal-democratische 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 sociaal-democratisch weekblad De Wachter op, dat
eenige jaren bestond. Hij sloot zich aan bij de zoogenaamde
parlementaire socialisten en was een der oprichters van de
Sociaal-democratische arbeiderspartij. Later was hij eenige
jaren redacteur van het weekblad De Volksstrijd.
In 1897 werd hij gekozen tot lid van den gemeenteraad, in 1898 tot lid van de Provinciale Staten van
Groningen, welke betrekking hij in 1901 wegens drukke
bezigheden moest neerleggen. In Maart 1899 werd
hij gekozen tot lid der Tweede Kamer voor Veendam, in
Juni 1901 ook voor het kiesdistrict Appingedam, voor
welk laatste district hij zitting nam. In 1905 en in 1909
hernieuwde Appingedam zijn mandaat.
Bijna zoolang als de Sociaal-democratische arbeiderspartij bestaat is hij lid van het partijbestuur.
den

12en

17

Jhr. G. J. A.

SCHIMMELPENNINCK.

Christelijk-historisch.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Ede.
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Jhr. G. J. A. SCHINMELPENNINCK.

Jhr. Gerrit Johan Anne Schimmelpenninck werd den

8sten

Februari 1854 geboren. Den B en

Maart 1882 werd hij tot burgemeester benoemd der gemeente Rhenen. Twee jaar geleden werd de heer Schimmelpenninck gekozen tot lid der Provinciale Staten van
Utrecht voor het district Amerongen. Bovendien bekleedt
hij nog vele andere functies als president-kerkvoogd der
Nederlandsch Hervormde Gemeente, dijkgraaf, enz.

Mr. H.

SMEENGE.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Meppel.

261

31r. II. SMEENGE.
Mr. H a r m Smeenge werd den 25en Mei 1852
te Assen geboren.
Na in zijn geboortestad het gymnasium te hebben
doorloopen, studeerde hij aan de Groningsche hoogeschool
en behaalde aldaar in 1877 den graad van doctor in de
rechtskundige wetenschappen. Op den 26sten Juni 1877
vestigde hij zich als advocaat te Assen, waar hij tevens
beèedigd klerk ter griffie der Arrondissements-rechtbank
werd. In 1886 werd hij, sedert 188o griffier bij het kantongerecht te Meppel, door het kiesdistrict Assen afgevaardigd
naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Sedert
1888 nam hij zitting voor het kiesdistrict Meppel, dat hem
steeds bleef afvaardigen.
De heer Smeenge was van 1890 tot 1900 kantonrechter te Hoogeveen en vervult sedert dien de betrekking
van griffier bij het gerechtshof te Amsterdam.
Hij is ongeveer twintig jaren voorzitter van het
hoofdbestuur der schippersvereeniging „Schuttevaer" en is
mede-oprichter en than 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 eenige jaren benoemd tot eere-voorzitter der
vereeniging van rijks-kanaalbeambten „Eendracht maakt
macht." Verder is hij nog voorzitter van het schoolfonds
voor schipperskinderen van de vereeniging „Schuttevaer,"
lid van het hoofdbestuur van Volksonderwijs en voorzitter
der vereeniging „Vakopleiding" in Nederland.
Sedert 1907 heeft hij voor het district Amsterdam I I
zitting in de Provinciale Staten van Noord-Holland.
Mr. Smeenge is sedert 1905 ridder in de orde van
den Nederlandschen Leeuw.

Mr. E. A.

SMIDT.

Vrijzinnig-democraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Veendam.
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Ir. E. A. SM1DT.

Mr. Eerke Albert Smidt werd geboren te
Assen, den 8sten Juni 1858. Hij studeerde te Groningen
na in zijn geboortestad het gymnasium te hebben bezocht
en promoveerde daar in 1881 tot doctor in de rechtswetenschap. Na te 's-Gravenhage en te Winschoten
als advocaat en procureur werkzaam te zijn geweest, werd
hij in 1883 benoemd tot ambtenaar van het Openbaar
Ministerie bij de kantongerechten Harlingen, Bolsward en
Sneek, ter standplaats Harlingen, welke standplaats in
1885 met Bolsward werd verwisseld. In Juli 1888 volgde zijn
benoeming tot substituut-officier van justitie te Winschoten ;
hij bleef daar ruim vijf jaren werkzaam, totdat hem in
1893 de betrekking van substituut-officier van justitie te
Utrecht werd opgedragen. Daarna was mr. Smidt in 1899
officier van justitie te Dordrecht. Sedert 1900 is hij directeur der Onderlinge levensverzekering van „Eigen Hulp" te
's-Gravenhage.
In 1893 door het kiesdistrict Veendam als opvolger
van dr. Poelman in de Tweede Kamer gekozen, werd hij
sedert bij alle periodieke verkiezingen als zoodanig herkozen.
Mr. Smidt is ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw.

J. R. SNOECK HENKEMANS.

Christelijk-historisch.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Amsterdam II.
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J. It. SNOECIi HENKEMANS.

Johan Reinhardt Snoeck Henkemans
den 21sten IVlei 1862 te 's-Gravenhage geboren, is daar

ter stede als wijnhandelaar gevestigd.
In zijn vrijen tijd houdt hij zich bezig met verschillende werkzaamheden op het gebied van Armenzorg
en Kinderbescherming en hij is dan ook als medewerker
verbonden aan het vaktijdschrift aan die beide belangen
gevvijd.
De beer Snoeck Henkemans is lid van den Voogdijraad te 's:Gravenhage, oprichter en secretaris der
vereeniging „Kinderzorg" te 's-Gravenhage, bestuurslid
van „Talitha Kumi" te Zetten, bestuurslid.der Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid en
voorzitter der Koninklijke zarigvereeniging „Excelsior".
Hij is ridder in de orde van Oranje-Nassau en
ridder eerste klasse in de Huisorde van Oranje.

Jhr. Mr.

VICTOR DE STIIERS.

Katholiek.
Afgevaardigde voor bet kiesdistrict Weert.
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Jhr. Ir. VICTOR DE STUERS.

Victor Eugene Louis de Stuers, den
2oen October 1843 te Maastricht geboren, is een zoon van
den generaal ridder Hubert de Stuers, eertijds commandant

van het leger in Indié.
Hij promoveerde in de rechten te Leiden den
29 sten Juni 1869 op een dissertatie : De verhouding der
volksvertegenwoordigers tot hun 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 advocaat te 's-Gravenhage, totdat hij den 25en Maart 1874 werd benoemd tot
lid en secretaris van het college van rijks adviseurs voor
de monumenten van geschiedenis en kunst. Dit secretariaat legde hij neder, toen hij den 22sten Juni 1875
werd benoemd tot referendaris, chef der afdeeling
Kungen en Wetenschappen bij het departement van
Binnenlandsche Zaken.
In 1901 is hij tot lid der Tweede Kamer gekozen
door het district Weer•. In 1905 en in 1909 werd zijn
mandaat, bij enkele candidaatstelling, vernieuwd.
Jhr. De Stuers is ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw ; officier der Leopoldsorde van Belgie ;
officier van het Legioen van Eer en commandeur der
orde van Frans Josef van Oostenrijk.

E. M. TEENSTRA.

Vrijzinnig-democraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistriet Zuidhorn.
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E. N. TEENSTRA..

Edsge Marten Teenstra, die den 25sten
Juli 1873 te Grijpskerk (Groningen) werd geboren, wijdde

zich, na het lager en middelbaar onderwijs te hebben
gevolgd, onder leiding van zijn vader aan de landbouwpract ijk.
Sedert 1897 is hij als landbouwer to Ruigezand
gevestigd.
Hij is bestuurslid van de Maatschappij van Landbouw in het Westerkwartier.

L. W. J. K.

THOMSON.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Leeuwarden.
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L. W. J. K. THOMSON.

L. W. J. K. Thomson werd in 1869 geboren,
deed in 1883 met goed gevolg examen voor de Kon. Mil .
Academie en werd in het jaar 1888 aangeste!d tot tweedeluitenant 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 koloniale reserve, waarbij hij bijna vijf
jaar bleef ingedeeld. Hiervan bracht hij er drie in Indie
door, was in Atjeh gedurende den afval van Toekoe
Oemar en verwierf, naast het eereteeken voor belangrijke krijgsbedrijven met een tweetal gespen, het ridderkruis voor moed, beleid en trouw.
Na terugkomst in het vaderland deed hij met
gunstig gevolg examen voor de hoogere krijgsschool en
werd van die inrichting uit, bij de andere wapens van ons
Leger gedetacheerd. Zijn verblijf aan die school werd
onderbroken door een 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
studién, 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 met het ridderkruis der
Oranje-Nassau-orde met de zwaarden.

Prof. Mr. M. W. F. TREUB.

Vrijzinnig-democraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Assen.
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Prof. Mr. M. W. F. TREUB.

Prof. mr. Marie Willem Frederik Treub

werd den 3osten November 1858 te Voorschoten geboren.
Hij bezocht de H. B. S. te Leiden en werd in 188o
candidaat-notaris. Het jaar daarop werd hij student te
Leiden, waar hij bleef tot zijn candidaats-examen ; vervolgens ging hij een semester naar Parijs, deed zijn doctoraal
te Amsterdam en promoveerde te Utrecht, den 3Isten Maart
1885, op een proefschrift, getiteld : Ontwikkeling en verband
van de rijks-, provinciale- en geineente-belastingen in
Nederland, — een verhandeling, waarvoor hij in September 1883 door dezelfde universiteit met een gouden medalje
was bekroond. Na zijn promotie vestigde hij zich als
advocaat 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. M. W. F. Treub

benoemd tot hoogleeraar aan de gemeentelijke universiteit
te Amsterdam, om onderwijs te geven in staathuishoudkunde en statistiek. Zijn ambt aanvaardde hij den 23sten
November, met een redevoering : „De ontwikkeling der
staathuishoudkunde tot sociale economie". Over burgerlijk en fiskaal recht schreef mr. Treub tal van artikelen, o. a. in het Weekblacl 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 IIen October 1904 volgde de beer Treub, die
ridder is in de orde van den Nederlandschen Leeuw, mr.
Willinge op. In Juni 1905 en 1909 werd zijn mandaat

hernieuwd.

Mr. P.

J. TROELSTRA.

Sociaal-democraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Amsterdam III,
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Mr. I'. J. TROELSTRA.

Mr. Pieter Jelles Troelstra werd den
sten April 186o te Leeuwarden geboren, studeerde te
Groningen en promoveerde aldaar in 1888 tot meester in de
rechten ; daarna vestigde hij zich als advocaat en procureur te Leeuwarden.
De beer Troelstra, die Binds 1890 in de socialistische
beweging optrad, werd in 1892 redacteur der Sneeker
Courant, die in 1893 under den naam van De Nieuwe Ti2d
door hem en den beer 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
tactiek 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 beer Van Kol, richtte de beer Troelstra in 1894
de Sociaal-democratische arbeiderspartij op, wier orgaan
hij met den beer Vliegen redigeerde.
Mr. Troelstra werd in 1897 bij herstemming in
drie districten gekozen : te Winschoten, Leeuwarden en
Tietjerksteradeel ; hij nam voor laatstgemeld district zitting.
In 1901 niet herkozen, werd hem later, bij het optreden
van den beer Lely als gouverneur van Suriname, te
Amsterdam weder een mandaat toevertrouwd, dat in Juni
1905 en 1909 werd hernieuwd.

20

Mr. M.

TYDEMAN

Jr.

Liberaal.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Tiel.
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Mr. M. TYDEMA.N Jr.

Mr. M e i n a r d Tydeman werd den 6en Maart
1854 geboren te Tiel. Hij studeerde te Utrecht, waar hij
in 188o promoveerde tot doctor in de rechtswetenschap op
een dissertatie : Bijdrage tot de geschiedenis der bodemerij.
Na zijn promotie vestigde hij zich als advocaat en procureur te Breda. In 1883 werd de heer Tydeman benoemd
tot schoolopziener in het district Zevenbergen, welke
betrekking hij tot in 1894 bekleedde. In Breda werd hij
eerst kantonrechter-plaatsvervanger later rechter-plaatsvervanger.
In December 1891 werd hij in het kiesdistrict Tiel, als opvolger van mr. H. J. Dijckmeester, tot lid der Tweede
Kamer gekozen. Het district vernieuwde telkens zijn mandaat.
Als commissaris der Nederlandsche Heide-maatschappij en ook in prive houdt hij zich met ontginning
en boschcultuur bezig.
Voorts is hij nog voorzitter der Raden van beroep
voor de personeele en vermogensbelasting, lid van het college voor de zeevisscherijen, lid der staatscommissie voor de
jacht en van die voor de electriciteit. Hij is voorzitter van
de Nederlandsche afdeeling der Nederlandsch-Belgische
commissie en secretaris van de Nederlandsche groep
der Interparlementaire Unie.
Mr. Tydeman is ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw.

Mr. R. VAN VEEN.

Christelijk-historisch.
Afgevaardigde voor bet kiesdistrict I)okkum.

279

Mr. R. VAN TEEN.

M r. Rienk van Veen werd den
tus 1865 te Lemmer

3osten

Augus-

geboren, studeerde in de rechten

aan de universiteit te Utrecht en promoveerde aldaar den
Ten Juli 1892 tot doctor in de rechtswetenschap.

In September 1892 vestigde hij zich als advocaat
en procureur te Groningen. In J uni 1901 voor het district
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 en 1909
werd hij in het district Dokkum als lid der Tweede
Kamer der Staten-Generaal herkozen.

Mr. H. A.

VAN DE VELDE.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Delft,
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Mr. H. A. VAN DE VELDE.

Mr. Henri Adolphe van de Velde, geboren den Seri September 1855 te Banjoemas (Java) studeerde te Leiden van 1874-188o en promoveerde aldaar
tot doctor in de rechtswetenschappen. In 188o werd hij

advocaat bij den Hoogen Raad en reeds in hetzelfde
jaar volgde zijn benoeming tot burgemeester van Bodegraven,
vanwaar hij in 1883 als zoodaning te Loosduinen benoemd
werd, welke betrekking hij sedert (in 1901) verwisselde met
het ambt van lid der Gedeputeerde Staten van ZuidHolland.
In April 1890 werd de beer Van de Velde lid der
Tweede Kamer voor Delft en bleef dit vier jaar, maar
werd in 1894 niet herkozen ; in 1897, 1901, 1905 en 1909
werd hij echter door het kiesdistrict Delft opnieuw afgevaardigd.
Mr. Van de Velde, die curator is van het christelijk gymnasium te 's-Gravenhage, is ridder in de orde
van den Nederlandschen Leeuw.
,

J.

B. VERHEY.

Liberaal
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Rotterdam III.
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J. B. VERNEY.

Kolonel J. B. V e r h e y werd .den 21sten Juli 1851
geboren te Werkendam.
Hij werd in October 1867 toegelaten als kadet bij

het korps mariniers, werd in Augustus 187o tot tweede-

luitenant benoemd, en doorliep de verschillende rangen
totdat hij in 1894 tot luitenant-kolonel bevorderd werd. In
1903 werd hij aangesteld tot kolonel-commandant van

het corps mariniers, doch kwam door zijn herkiezing tot
lid der Kamer op non-activiteit.
Hij maakte in 1875 en 1876, bij een detachement
mariniers dat ingedeeld was bij het Indische leger, de
expeditie op Atjeh mede en werd ter zake van de krijgsverrichtingen onder generaal Pel benoemd tot ridder
4e klasse in de Militaire Willemsorde. Van 1879-1885 was
hij leeraar aan het Koninklijk Instituut van de marine en later
als luitenant-kolonel, commandant van de afdeeling mariniers te Rotterdam en garnizoenscommandant 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 Den 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.
Kolonel 'Verhey is voorzitter der commissie van
toezicht op het lager onderwijs te Rotterdam, voorzitter
van den Rotterdamschen bond voor lichamelijke opvoeding ;
voorzitter van de boekencommissie van het Algemeen
Nederlandsch verbond en lid van het Algemeen college
van Toezicht op het Rijks tucht en opvoedingswezen.

Dr. J. TH. DE VISSER.

Chyistelijk-historisch.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Leiden.
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Dr. J. TH. DE VISSER.

Dr. Johannes Theodoor de Visser werd

den 9en Februari 1857 te Utrecht geboren. Hij studeerde aan
de hoogeschool te Utrecht en promoveerde in 1880 tot
doctor in de theologie.
Als predikant bij de Nederlandsch Hervormde Kerk
heeft hij van 1880 tot 1884 gediend te Leusden, van 1884
tot 1888 te Almelo, van 1S88 tot 1892 te Rotterdam en
sedert 1892 te Amsterdam.
Hij werd voor de eerste maal tot lid der Tweede
Kamer gekozen in 1897 en had van dat jaar tot 1901
zitting voor Rotterdam ; van 1901 tot 1905 voor Amsterdam
en viel toen uit, om echter in 1906 opnieuw in de Kamer
te komen, nu voor Leiden. Bij de periodieke verkiezingen
in 1909 werd hij gekozen zoowel voor Leiden als voor
Harlingen; voor laatstgenoemd district bedankte hij.
Buiten zijn ambt beweegt dr. De Visser zich voornamelijk op het gebied van het christelijk onderwijs, de
filantropie en de arbeidersbeweging. Hij is voorzitter van
de vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs, van den
Christelijk Phil. Bond, eere-voorzitter van den Christelijk Nationalen Werkmansbond ; lid van het hoofdbestuur
der Nederlandsche Vereeniging voor Lupuslijders; lid van
het college van Toezicht, Bijstand en Advies voor het
Rijks Tucht- en Opvoedingswezen, lid van de Ineenschakelingscommissie voor het onderwijs en voorzitter van het
bestuur der Martha-stichting.
Dr. De Visser is ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw.

W. H. VLIEGEN.
Sociaal-democraat.
Afg,evaardigde voor het kiesdistriot Amsterdam IX.
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W. H. YLIEGEN.

Willem Hubert Vliegen werd den

20 sten

November 1862 te Gulpen (Limburg) geboren. Hij genoot
enkel lager onderwijs en kwam op elfjarigen leeftijd als
letterzettersleerling- in betrekking. In 1889 verwisselde hij
zijn vak voor dat van journalist en een jaar later trad hij
op als redacteur van het blad Volkstribuun te Maastricht.
In 1897 werd hij hoofdredacteur van De Sociaal-democraat
te Rotterdam en in 1902 redacteur van Het Volk, waaraan
hij op het oogenblik speciaal met de politieke leiding is
belast.
Hij doet veel aan staathuishoudkunde en statistiek
en is medewerker aan De Nieuwe Tijd en aan de Sozia-

listische Monatshefte
Sedert 1906 heeft hij voor Amsterdam III zitting
in den Amsterdamschen gemeenteraad, sedert 1907 voor
Amsterdam IX in de Provinciale Staten van Noord-Holland.
De heer Vliegen is voorzitter van het Partijbestuur der Sociaal-democratische arbeiderspartij en
voorzitter der Vereeniging van Sociaal-democratische
gemeenteraadsleden.

P. VAN YLIET Jr.

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

P. van V 1 i e t J r. is den I2en Februari 1858 to
Oudebildtzijl geboren. Hij was achtereenvolgens timmerman, boekhouder en assuradeur. Als lid van het Nederlandsch werklieden-verbond Patrimonium was hij eerst
secretaris, daarna voorzitter van de afdeeling Leeuwarden
van dat verbond ; later voorzitter van den Bond van Friesche
afdeelingen en lid van het hoof dbestuur van Patrimonium.
In 1900 werd hij op de Bondsvergadering gekozen tot
voorzitter in de plaats van den heer Kater.
In 1891 was hij de candidaat der A.-R. partij in
de districten Franeker, Leeuwarden en Schoterland, in
1894 in Dokkum en in 1897 in Weststellingwerf en nog
enkele andere districten, terwijl hij in Juni 1901 gekozen
werd tot afgevaardigde voor het district Doetinchem. De
heer Van Vliet was gedurende twee jaren lid van den
gemeenteraad van Arnhem.
In Juni 1905 en 1909 werd zij n mandaat voor de
Tweede Kamer hernieuwd.

19

W. DE VLIIGT.

Anti-revolutionair.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Amsterdam VIII.
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W. DE VLUGT.

Willem de V lug t, die den 19en December 1872
te Amsterdam werd geboren, is daar als bouwmeester
gevestigd.
Hij is daar lid van den Raad van Beroep voor
de ongevallenverzekering ; bestuurslid van de Gereformeerde vereeniging voor ziekenverpleging; secretaris van
den Nederlandschen Aannemersbond ; voorzitter der Algemeene Patroonsvereeniging tot vaststelling en handhaving
van arbeidsvoorwaarden voor de bouwbedrij ven ; bestuurslid van de Middelbaar Technische school te Utrecht ; bestuurslid der Vereeniging Amstels Bouwkring; secretaris
der Onderlinge Omslag Risico-vereepiging uit den Nederlandschen aannemersbond en lid van den Raad van arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.

B. R. F. VAN VLIJMEN,

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Veghel.
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B. R. F. VAN VLIJMEN.
De beer B. R. F. van VI ij m e n is den Zen Mei
1843 te Amsterdam geboren.
Hij genoot een speciale opleiding voor het examen
der Militaire Academie, waarvoor hij in 1858 gereed was,
maar werd toen afgekeurd wegens geringe gezichtszwakte
van het rechteroog.
In Februari 1859 trad hij in dienst bij het instructiebataljon en werd in December 1863 tweede-luitenant
bij de infanterie. In Juli 1866 ging hij naar Nederlandsch
Indié waar hij in Mei 1867 tot eerste-luitenant werd
bevorderd. In November 1868 nam hij deel aan de Baliexpeditie en in Januari 1869 werd hij reizend adjudant
van den bevelhebber der Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo.
In Maart 1870 werd hij benoemd tot commandant
van den post Pelarang op Koetei's Oostkust.
In April 1872 kwam hij naar Nederland, waar
hij achtereenvolgens in verschillende garnizoenen diende,
in April 188o werd hij bevorderd tot kapitein, in 1892 werd
hij benoemd tot majoor, in Augustus 1895 tot luitenantkolonel, in Mei 1899 tot kolonel en in April 1903 tot generaalmajoor.
In 1905 werd hij op verzoek gepensionneerd.
Tegenwoordig houdt hij zich bezig met studiên
op krijgshistorisch en letterkundig gebied.
Zijn jongste werk Versla Bergsina (1812) verscheen
in September 1908 bij PlOn & Co. te Parijs en bij Van
Langenhuyzen te Amsterdam.
In Augustus 1898 werd de beer Van Vlijmen ridder
in de orde van den Nederlandschen Leeuw en in Mei
1902 Pauselijk Eere-kamerheer met kap en degen.

Ds.

C. VAN DER VOORT VAN ZIJP.
Anti-revolutionair.

tifgevaardigde T o or het kiesdistrict Tietjerksteradeel
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Ds. C. VAN DER YOORT TAN ZIJP.

Ds. Coenraad van der Voort van Zijp,
den 8steu December 1871 te Dordrecht geboren, bezocht
na het gymnasium in zijn vaderstad te hebben doorloopen,
de Utrechtsche Hoogeschool, waar hij in de theologie
studeerde.
Hij werd eerst predikant

bij

de Nederlandsch

Hervormde Gemeente te Vuren en Dalem, daarna te
Doesburg, waar hij den
legde, nadat hij den

31sten

I2ea

Mei 1908 zijn ambt neer-

Maart van dat jaar door het

district Tietjerksteradeel, dat hem in 1909 bij de periodieke
verkiezingen herkoos, naar de Tweede Kamer werd afgevaardigd.

G. A. VORSTERMAN VAN OPEN.

Vrijzinnig-democraat.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Oostburg.
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G. A. YORSTERMAN VAN OVEN.
George Auguste Vorsterman van
0 yen werd den Hen Juli 1836 te Gilze-en-Rijen geboren.
Hij werd opgeleid voor het onderwijs en deed
achtereenvolgens examen in de Duitsche, Fransche en
Engelsche taal, voor de hoofdakte, de akte landbouw, de
akte lager onderwijs, de akte wis- en natuurkunde en de
akte middelbaar onderwijs Hoogduitsch.
In 1859 werd hij benoemd tot leeraar in de wis- en
natuurkunde aan het gymnasium te Winschoten en den
sten Januari 1860 trad hij op als hoofd der openbare
school your gewoon en uitgebreid onderwijs te Aardenburg.
Op den 1 sten September 1901 werd hij gepensioneerd.
Hij is 1 e secretaris van de Zeeuwsche Landbouw-

maatschappij, van de Provinciale Regelingscommissie voor
de paardenfokkerij in Zeeland ; van de keuringscommissie
voor de paardenfokkerij ; van de commissie van toezicht
op de proefvelden in Zeeland ; van een in 1886 door hem
opgerichte coOperatieve verzekering tegen hagelschade ;
van „Welbegrepen Eigenbelang", de eerste vereeniging
van landbouwers in Nederland, tot aankoop van gewaarborgde meststoffen en van de Boerenleenbank te Oostburg.
V oorts is hij voorzitter van de Maatschappij tot bevordering
van ooft- en tuinbouw in het kanton Oostburg, van het
departement Sluis—Aardenburg der Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen en van het werkliedenfonds te Aardenburg, tot uitkeering bij ziekte en ongevallen. Hij is eerevoorzitter van de vereeniging tot onderlinge verzekering
van runderen in het kanton Oostburg, enz. Verder is hij
nog lid van verschillende geleerde genootschappen.
Sedert 1906 is hij lid van de Provinciale Staten
van Zeeland en lid van den gemeenteraad van Aardenburg.
De heer Vorsterman van Oyen is ridder in de
orde van Oranje-Nassau.

A. C. A. VAN VUUREN.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Zevenbergen.

299

A. C. A. VAN VUUREN.

Adrianus Cornelius Antonie van Vuuren
werd geboren den 2osten Maart 1865 te Montfoort. Hij
deed zijn gymnasiale studiên aan het gymnasium te Katwijk
a.d. Rijn en ging daarop naar de katholieke universiteit
te Leuven, waar hij candidaat werd in de wijsbegeerte en
letteren. Den 23sten Februari 1889 werd hij hoofdredacteur
van het R. K. dagblad De Zuidhollander te Leiden. Sinds
[891 schreef hij overzichten van het verhandelde in de
beide Kamers der Staten-Generaal voor De Tijd en in
Januari 1892 werd hij tevens redacteur van het Dagblad
van Zuid-Holland en 's-Gravenhage. Van den isten Mei
1894 tot den Isten October 1905 was hij redacteur-Kameroverzichtschrijver van De Residentiebode, aan welk blad
hij bij de oprichting als eerste redacteur werd verbonden.
Hij is regent-secretaris van de R. K. Weeshuizen
en huizen voor oude lieden te 's-Gravenhage en lid van
den Haagschen Voogdijraad.

Mr. 0. J. E.

baron WASSENAER VAN CATWIJCK.

Christelijk-historisch.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Katvirijk.
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Mr. 0. J. E. baronVkN WASSENAER VAN CATWIJCK.
Mr. Otto Jakob Eifelanus baron van
Wassenaer van Catwijck, geboren den 26sten
December 1856, op den huize „Noordereng" bij Bennekom,
ontving zijn opleiding tot adelborst bij de Koninklijke

Nederlandsche marine op het instituut Schreuders te
Noordwijk ; werd in September 1872 aangesteld tot adelborst 3e klasse, in September 1875 tot adelborst le klasse.
In Januari 1878 werd hij bevorderd tot luitenant ter zee 2e
klasse en nam in April van dat jaar ontslag uit den zeedienst.
Hij studeerde vervolgens in de rechten en promoveerde in 1886 ; werd advocaat, diaken bij de Nederlandsch
Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage en werd in 1888
door het district Gouda afgevaardigd naar de Tweede
Kamer, waarin hij tot September 1891 zitting had.
In 1891 werd hij in Gelderland, waar hij zich inmiddels te Hattem metterwoon had gevestigd, door het
district Oldebroek naar de Staten afgevaardigd ; in 1909
nam hij als zoodanig ontslag.
In 1901 werd hij door het district Katwijk afgevaardigd naar de Tweede Kamer en in 1905, evenals bij
de laatst gehouden verkiezing, werd dit mandaat hernieuwd.
Baron van Wassenaer van Catwijck is lid van
de staatscommissie voor het zalmvraagstuk ; hij is ridder
in de orde van den Nederlandschen Leeuw en ridderexpectant van de Duitsche orde Balije van Utrecht.

F. H.

VAN WICFIEN.

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

Franciscus Hubertus van Wichen,
den 1 fen Juni 1855 to Velp (Noord-Brabant) geboren,
doorliep onder leiding van privaatleeraren het onderwijs
der hoogere burgerschool en was bij het notariaat, de
registratie en de gemeente-administratie werkzaam. Hij
was van 1879 tot 1883 gemeente-secretaris van Velp (NoordBrabant) van 1883 tot 1884 van Pannerden (Gelderland)
en van 1884 tot 1889 van Ter-Aar (Zuid-Holland). Sedert
1889 is hij burgemeester en secretaris van Alkemade, tevens
secretaris-penningmeester van verschillende polders. Voorts
is hij administrateur over landgoederen, bestuurslid van
verschillende vereenigingen op het gebied van land- en
tuinbouw, handel en nijverheid, crediet- en assurantiewezen.
Hij werd in 1892 gekozen tot lid der Provinciale
Staten van Zuid-Holland voor het district Alfen en in
1898 en 1904 als zoodanig herbenoemd. In 1901 werd hij
in het district Haarlemmermeer gekozen tot lid der Tweede
Kamer en in 1905 en in 1909 herkozen.
In 1908 werd hij plaatsvervangend lid der Tiendcommissie in het 5e district met standplaats 's-Gravenhage.
Sedert 1904 is hij lid van den Raad van Toezicht en
plaatsvervangend bestuurslid der Cooperatieve Centrale
Raiffeisen-Bank van Utrecht en sedert Mei 1908 commissaris der Hollandsche Electrische Spoorweg-maatschappij.

Mr. A. I. M. J. baron VAN WIJNBERGEN.

Katholiek.
Afgevaardigde voor het kiesdistrict Elst.
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Mr. I. I. N. J. baron VAN WIJNBERGEN.

Mr. Antonius Ignatius Marie Josephus
baron van W ij n b e r g e n werd geboren den 8stien Maart
1869 te Loenen op de Veluwe. Hij volbracht zijn gymnasiale studiên aan het katholiek gymnasium te Katwijk
aan den Rijn en werd den 9en Mei 1893 aan de gem eentelijke universiteit van Amsterdam bevorderd tot doctor
in de rechtswetenschap op proefschrift : „Onze Marken
onder de werking der wet van 10 Mei 1886".
Van 1894 tot 1897 was hij advocaat en procureur
te Zutfen, van 1897 tot 1903 ambtenaar van het Openbaar
Ministerie bij de kantongerechten te Eindhoven en tevens
schoolopziener in het arrondissement Eindhoven. Sedert
Februari 1903 is hij voorzitter van den Raad van Beroep
(ongevallen-verzekering) te Arnhem. Na het overlijden
van den heer I. M. van Wijck vaardigde het district
Elst hem in April 1904 of ter Tweede Kamer, welk mandaat in 1905 en 1909 werd vernieuwd.
Mr. Van Wijnbergen is lid van de Staatscommissie voor den mi,ddenstand en voorzitter van de Tweede
afdeeling van de Staatscommissie voor de middenstands-

enquete.

F. H. DE_MONTJ VER LOREN .

Anti-revolutionair.
A fgevaardigcle voor het kiesdistrict Breukeleu.
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F. H. DE MONTE YER LOREN.

Frederik Herman de Monte ver Loren
werd den 24sten Maart 1861 te Utrecht geboren.
Na de vroegere Polytechnische school te Delft
bezocht te hebben, waar hij evenwel niet het ingenieursexamen deed, werd hij in April 1892 geplaatst als adjunctcommies aan het departement van waterstaat. In April
1896 werd hij benoemd tot commies en in April 1899 tot
hoofdcommies. Twee jaren later volgde zijn bevordering
tot referendaris.
In April 1906 werd de beer De Monte ver Loren
benoemd tot den nieuw geschapen rang van administrateur
en werd hij speciaal belast met het beheer der afdeeling
spoorwegen, welke betrekking hij op het oogenblik zijner
verkiezing tot lid der Tweede Kamer nog bekleedde.
Door zijn zitting nemen als zoodanig is hij echter van
rechtswege van zijn ambt ontheven en in het genot van
verlofstractement gesteld.
De beer De Monte ver Loren is ridder in de orde
van den Nederlandschen Leeuvv, in de orde van OranjeNassau en in de I,eopoldsorde van Belgié.
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