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HANDELINGEN 
VAN DE 

VERGADERING 

DER 

STATEN-GENEKAAL 
IN DUBBELEN GETALE, 

van 8 tot 19 Augustus 1815. 

1STE VERGADERING. - 8 AUGUSTUS 1815. 

Opening der Vergadering. 

1STE VERGADEKING. 

VERGADERING VAN DINGSDAG 8 AUGUSTUS 1815. 

(GEOPEND TEN 1 URE.) 

Opening der vergadering ; benoeming van eene Commissie 
tot ontvangst van den Koning; aanspraak van Zijne 
Majesteit ; rede van den President ter beantwoording 
van de aanspraak van Zijne Majesteit. — Opmakiug 
7an de nominatie voor de benoeming van den President 
der Vergadering ; benoeming van eene Commissie tot 
aanbieding van de nominatie aan den Koning ; verslag 
der Commissie. — Benoeming van eene Commissie om 
aan Zijne Majesteit van het constitueren der Verga
dering kennis te geven. 

Provisioneel President: de heer €2. K. v a n H o g e n d o r p . 

Praosentibus : alle leden, tot de dubbele Vergadering der 

Staten-Generaal benoemd, behalve de heeren van Lynden van 
Blitterswijk, Calkoen, Schuylenburch vau Bommenede, van 
Pallandt tot Eerde , van Heerdt tot Eversberg , van Spaen van 
Biljoen eu Sandberg. (1) 

De leden der Vergadering zich des namiddags om 1 ure ver-
eenigd hebbende in de voor de/.elven gereed gemaakte zaal en 
de bestemde plaatsen geoccupeerd hebbende, i s , onder provi
sionele voorzitting van den heer G. K. vau Hogendorp als 

(1) Naamlijst der leden, welke de dubbele Vergadering uitgemaakt hebben. 

Zeeland, de heeren: N, Steeugracht van Ooiterland, W. J. Huysseuvau 
Kattenydke, F. C, de Jonge, F. Ermerlni, A. C. vauCitters, C, G, Byleveld. 

Gelderland , do heeren : W. H. C. van Lynden van Blitterswjjk , J. E. « . 
van Lynden van Hoevelaken, W. II. A. K. van Heeckeren tot Keil, A.H. 
van JMarkel Brouwer, J. II. A. van der Heydeu van Haak, C. P. van Lidth 
de Jeude, D. L. van Brakell tot den Iirakell, J, F. W. van Spaen van 
Biljoen, W. Engelen, J. Brautsen, P. Straalman, L. van Heeckeren van 
de Cloese. 

Holland, de heeren: . . . . van Boetzelaar van Kù't'hoek, J. N. A. van 
Wassenaer van St.Paneras, G. K. van Hogendorp, H. van Stralen, N. 
Calkoen, P. van der Hcini, J. Slicher, J. M. Collot d Eseury , S. van Hoog
straten , Arehibakt Hope, 3. Busoh , F. P. G. van Schuylenbnrch van Bom
menede , A A. Deutz van Assendellt, T. J. do Koest vau Alkemade, 
J. F. van Hogendorp, H. A. van Bleiswiik, J. P. van Wickevoort Crom-
melin, G. A. M. vau Bommel, C. P. Gevers, G. Clifford, J. Repelaer, 
F. van Hees, A.F. J. A. van der Duyn van Maasdam, H.M. van der Goes, 
J. HujdeeopervanMiarsseveen, A. van Bhemen tot Bbemenihulsen, D.F. 
van Alphen, P. G. Cliü'ord , J. Dedel, F. vau Harenearspel I'ekker van 
Bevervvyk, O. P. Groeninx van Zoelen van Ridderkerk, David Hoeufft, 
A. van der Hoop, \V. Hoyer, J. van Loon, II Onderwater, E. Sandoz, 
G. Fontein Vcrseliuur, F. Alowijn, W. J. van Brienen van do Groote Lindt, 
H. Carbasius, D. van Leydeu Gael van Vlaardiugen, J. M. Suouck van 
Loosen, W. van Vredeulmrg. 
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1STE VERGADERING. — 8 AUGUSTUS 1815. 

Benoeming eener Commissie tot ontvangst van den Koning. — Openingsrede. 

afgetreden President, een e Commissie benoemd, om Zijne Ma
jesteit to ontvangen, bestaande uit acht'ien leden, waarvan tes 
zich, beuevens den griffier, zouden vervoegen aan de buiten
deur van het gebouw , tes aan het portaal en trs aan de anti
chambre , die vervolgens gezamenlijk Zijne Majesteit tot aan 
den Troon zouden geleiden. 

En zijn tot deze Commissie benoemd de heeren: van Lynden 
van Hoevelaken, van Wasseneer van St. Paneras , Steenvrucht 
van Oogterland, Pestera van Cattenbroek, van Aylva , vanSuch-
telen tot de llaere, Al berd a van Ekenstein , van Heulen tot 
Reinestein , Bowier, van Hrakell tot den Brakell , van der Duyn 
van Maas l am, Erinoritis, van Utenhove van Heemstede, Cain-
stra tboe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, Rentinck tot Nyen-
h u i s , d'Aulnis de Bourouill van Byraa , de Voocht en Hofstede. 

Zijne Majesteit inmiddels aan het gebouw gekomen zijnde, (1) 

Utrecht, de heeren : W. R. van Tuyll van Serooskerken van Zuylen, 
TV. X Penters van Catteubr->ek, P Kam, Maurits van Utonhnve TOB 
Heemstede, P. E. Voet van Winsten, A. J. van Westrccuen van Leeu
wenburg. 

Vriesland, de hebren: TT. W. van Aviva, S. Il R. van Eyslnea, T.M. 
Lyeklama à Nyeholt, II. L. van Sminia, W. II. van syizama, Jolwn 
Sieco Tiallinu Camstra thoa Schwartzenberg en Hohenlandsberg, Bern hard 
Walraad van Weideren Rengers, Valeriua Lul'wijk Yegilin van Ciacr-
bergen , Leonardus de Wendt, Jan Albert Wiliinge. 

Overijssel, de heeren: A.W. van Pallandtvan Eerde, T. O. van Ileerdt 
tot Evers'iei'fr, A. J. li. van Siicliteten tor de Q.IHTR, P. W. .Sloet tot 
Warni'io, Adnlf Carel li ntinek totNyenhnis, 8amnelJohannesSaudberg, 
Jolian Lubbert Umbgrove, Willem J.m Muiert tot d>? Lceuikule. 

Groningen, de heeren: O. R. Alberda van Ekenstein, O. T. van Alberda 
van Rcnsuma, J. Jar .es , C. H. Goekinga, D'Aulnis de Bouronill van 
Byma, Eppo Houdebeek Heerkens, II. L. Wychgel vanLellens, ï . J. van 
Iddekmge. 

Braband, de heeren:H. Bowler, J.vanWassenaer vanOnsenoort, J .C. 
G. van dev Brugghen van Cioy, A. Reigersman, L. F. J. J. J. van Sisse 
van Ysselt, J. D. van Tnyll van Scro>skcrkeu van Hee/.e en Leende, 
P. J. Cnypera, A. J. de Vendit , A. J. J. H. Vorh jjen , A J Borgt, 
V. A. van Rijckerorscl, Th. L. Drabbe, C. P. Wesselinan, A. J. Ingenhousz. 

Drenthe, de heeren: S. J. van Heiden tot Reinestein, . . . . Ho:'stede. 

(1) Het programma der plogtiglieid voor de opening der dubbele Verga
dering , in de Ntderlamltche Sluuiscouraut, n°. 186, medegedeeld , luidt aldus : 

Art. 1. 

De plegtighoid zal plaats hebben in 's Gravcnhage, op Dingsdag den 8sten 
Augustus 1815. 

Art. 2. 

Zijne Majesteit begeeft zicb, des namiddags om half twee uro, naar de 
dubbele Vergadering der Staten-Generaal, 

Art. 3. 
Op dien dag zullen de Secretarissen van Staat, de leden van den Raad 

van Siate, de hooiden der departementen en zoodanige andere personen, 
als Zjjne Majesteit daartoe benoemen cal, ten minste een kwartier vóór het 
bestemde uur in het paleis bijeenkomen. 

Art 4. 

De stoet zal op de volgende wijze van het paleis vertrekken : 

a. een commando cavalerie; 

/;. twee njkneelits te paard ; 
e. de ceremoniemeester, met het teeken zijner functie in eeno der hof-

koetsen , met twee paarden bespannen, gehelen, en een lakkei aau ieder 
portier ; 

d. de. leden van den Raad van State en andere hooge ambtenaren, 
twee aan twee, in e g-n koetsen gezeten, de jongste in rang vooraan , een 
knecht in liverei aan ieder portier ; 

e. de Secretarissen van Staat en de hoofden der departementen, twee 
aan twee. in eigen koetsen «e/eten, de jongste in rang vooraan, een 
knecht in liverei aan ieder portier; 

f. twen kamerjonkers van Zijne Majesteit in eene der hofkoetsen, met 
zes paarden bespannen, een lakkei aan ieder portier ; 

vergezeld van de hoofden der ondersehei'lene ministeriële De
partementen , de leden van den Raad van Sta te , mitsgaders de 
groot-officieren, adjudanten, kamerbecren en edellieden, wordt 
door bovengenoemde Commissie tot aan den Troon geleid en 
opent de vergadering met de volgende aanspraak : 

AANSPRAAK van Zijne Majesteit. (1) 

EDEL MOGENDE H E E R E N ! 

Weinige maanden geleden gaf Ik aan de Staten-Generaal kennis 
van de vereeniging van alle de Nederlanden onder het Koninklijk 
gezag. 

g. twee kamerheeren van Zjjne Majesteit, in eene der hofkoetsen, met 
zes paarden bespannen, en twee lakkeijen atin ieder portier; 

h. twee groot-officieren, in eene der hofkoetsen , met zes paarden bespan
nen , en twee lakkeijen aan ieder portier ; 

i. een onder-stalmeester en twee pages te paard ; 

k. Zjjne Majesteit in eeno koets, met acht paarden bespannen, met een 
rijknecht te voet naast ieder paard. De groot-stilmeester achterwaarts in 
de koets gezeten, de adjudanten van Zijne Majest-it te paard, rondom de 
koets, en nevens dezelve, M beide zuden, drie lakkeijen ; 

/. een detachement cavalerie, den trein sluitende. 

Art. 5. 
De stoet zal zoodanig ingerigt zijn , dat tnsschen litt. c en/'oomgetusschen-

ruimte behouden wordt, ten einde de heeren, in de rerste koetsen gezeten , 
kunnen uitstappen, zouder tenig oponthoud a:tn Zijne Majesteit toe te brengen. 

Art. G. 
Aan het hotel der Staten-Generaal gekomen zjjnde, zal de cremonie-

meester onder aan den trap blijven S'aan, ma ir zullen de Secretarissen van 
Staat, d« hooge ambtenaren, de leden van den Raad van State en de 
hoofden der departementen onmiddellijk naar boven treden en zich plaatsen 
vóór de zittingen, in de vergadering voor hen bestemd. 

Art. 7. 
Zijne Majesteit zal door eene commissie uit de Stnten-Oenoraal, in dier 

voege als bjj dezelve bepaald is, onder aan den trap ontvangen worden, 
welke, voorafgegaan door den ceremoniemeester, de groot- en andere 
olficieren, Zijne Majesteit binnen de Vergadering zullen leiden. 

Art. 8. 
De groot- en andere officieren sollen den Troon omringen. De ceremonie

meester plaatst zich aan een hoek van den Troon. 

Art. 9. 

De zitting geëindigd zijnde, zal Zijne Majesteit, voorafgegaan door den 
ceremoniemeester, de groot- en andere officieren, de Commissie uit de 
Staten-Generaal, beate<nd om Hoogstdi n/elven uit te leiden , en gevolgd 
door alle de bjj het zesde artikel opgenoemde personen , naar Zune koets 
worden uitgeleid. 

Art. 10. 

De stoet zal alsdan in de volgende orde naar het paleis terugkeeren: het 
commando cavalerie enz., zie litt. a , b, c, f, g , h , i, k en /, ouder art. 4 
vermeld. 

Alle de onder litt. il en e, en de bü het 6de artikel vermelde personen 
geleiden Zijne Majesteit niet weder naar Hoogstdeszelis paleis terug. 

Art. 11. 
Bij het vertrekken van Zijne Majesteit uit het paleis, zooals ook weder 

bjj het verlaten \an het hotel der Staten-Generaal, wordt telkens, gedu
rende den optogt, het koninklijk salut met geschut gegeven. 

Art 12. 
De ceremoniemeester, na bekomen bevel van Zijne Majesteit, doormiddel 

van den grootkamerheer, zal aan al e de ambtenaren , zoo van het Huis 
als van den staat, die bjj deze een mon e zullen moeten tegenwoordig zijn, 
daarvan schriftelijk kennis g> v. n en de noodige verzoeken voor de benoo-
digdheden doen bu' diegenen, tot wier departement zulks behoort. 

's Gravcnhage, den 7den Augustus 1815. 

De li 
'Wierhcer-Ceremonierneestet. 

A. C. SNOUCKAERT VAN SCHAUBÜEG. 

(1) De aanspraak vnn Zijne Majesteit, bjj de opening der Dubbele Ver
gadering uitgesproken, komt ook voor in iïeilerlamtsche staatscourant ,n°. 187. 
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lsTB VERGADERING. 

Beantiooording der openingsrede. — Opmaking nomina 

Maar, om die vereen i ging bestendig en heilzaam te doen zijn, 
is bet niet genoeg, dat alle de ingezetenen aan denzelfden Sou-
verein gehoorzamen. Zij moeten daarenboven door dezelfde wetten 
en instellingen ten nanuwste aan elkander verbonden worden 
en , bij het vervallen der scheidsmuren , in andere omstandigheden 
opgetrokken, zich onderling als kinderen van één huisgezin 
leeren herkennen. 

U Edel Mogenden weten , dat zoodanig ook de uitzigten zijn , 
met welke de gezamenlijke Mogendheden van Europa de oprig-
ting der nieuwe monarchie hebben bevorderd. 

Getrouw aan het beginsel om allerwege de reeds aanwezige 
betrekkingen te doen stand houden en te bewaren , hebben zij 
bijzonder verlangd., dat onze Grondwet gehandhaafd en slechts 
in dier voege gewijzigd z 'ude worden , als de veranderde om
standigheden , bij gemeenschappelijke overweging, blijken zouden 
te vereschen. 

Mijne eigene wenschen strookten met deze bepalingen. Ik heb 
tot de herziening der Grondwet diergelijke middelen gekozen , 
als Ik voor bet ontwerpen derzelve meest doelmatig bevonden 
had. Mannen , uit alle provinciën van het Kijk vergaderd, hebbeu . 
zonder eeidge andere bedoeling dan die van den voorspoed en 
roem hunner laniigenooteu , die gewigtige taak aanvaard, en met 
vreugde zag Ik in hunne kalme, eendragüge en vertrouwelijke ! 
beraadslagingen een nieuw en heugelijk vourteeken der ver- ; 
broedering van alle Mijne onderdanen. 

Deze beraadslagingen duurden ï'Og, toen het ireweid van den 
oorlog onverhoeds en met ongewone woede , doch, Gode zij dank, 
slechts voor een korten tij I, op Ons grondgebied overgebragt 
is Het oogeriblikkelijk gevaar was dringende, maar de moed 
onzer krijgslieden magtiger 'an het gevaar (reene bedenking, 
geene naburige voorbeelden hadden Mij ooit kunnen doen twijfelen 
aan de trouw van beloften , noo1- Nederlanders vrijwillig ge laau. En 
nu zij, in een hagchelijk tijdsgewricht, bij de banieren der on-
afhankelijkheid vereenigd, aan de zijde onzer edelmoedige bond-
genooteu die beloften door daden gesta-f I hebben , deelen, hoop' 
Ik , en de natie en geheel Europa in Mijne overtuiging en in 
Mijne gerustheid liens zal de historie in de veldslagen van Quatre-
Bras en Waterloo twee schitterende zuilen van den nieuwen 
Nederlandschen Staat aanwijzen, en gelukkig de vader, wiens 
zonen het te heurte viel, die zuilen met hunnen arm te helpeu 
vesten en met hun bloed te besproeijen. 

Het o itwerp. dat bij deze Vergadering in overweging kom en moet, 
zoude u door Mij niet zijn aangeboden, indien, bij de herziening 
der Grondwet, slechts één der artikelen ter zij Ie gesrel t ware , door 
welke de aan onze natie steeds dierbare regten worden verzekerd. 

Maar alle zorg is integendeel aangewend om die rekten zooveel 
mogelijk uit te breiden en duidelijker te omschrijven , en om aau 
het nieuwe Staatsverbond den stempel eener verlichte eeuw en 
van het nationaal karakter te doen kennelijk te zijn. 

De onschendbaarheid der regterlijke magt, blijft onherroepelijk , 
de gewetensvrijheid in den volsten zin gewaarborgd. Geen eigen
dom kan verbeurd verklaard, geene meetdag of ge lachte in haren 
loop gestremd worden. Den geringsten burger staat het vrij zijne 
stem te doen hooren tot bij den troon. Het volk beh >udt zijne 
vertegenwoordigers; de adel eene billijke onderscheiding; de 
Provinciale Staten eene doelmatige ruimte van gezag. De lasten 
worden vrijelijk toegestemd en gelijkelijk gedragen. De inkomsten , 
naar vaste, regelen te verantwoorden. kunnen , in de handen des 
Koning*, tot geen ander einde strekken dau tot de bekostiging van 
nuttige Staatsdiensten, van het openbaar onderwijs, van's lauds 
verdediging; en in bet algemeen is de Koninklijke magt groot 
genoeg om het maatschappelijk ïeil te verzekeren , ongenoegzaam 
voor de verdrukking of vernedering van een enkelen onderdaan ! 

Zijn deze beschouwingen juist, zoo kan men , onder het gebied 
der nieuwe Grondwet, met vermeerderde krachten en een geruster 
uitzigt op de toekomst, voortzetten en voltooijen wat alrele, 
onder de blijkbare gunst des Allerhoogsten , voor de eer eu wel
vaart der Nederlanden is aangevangen , ontworpen of voorbereid. 
Aan U, Edel Mogende Heeren, is de beslissing dier vrage toever
trouwd Elk uwer kent het hooge belang zijner zending, en eik-
uwer streve dus om zich van dezelve te kwijten met die kordaatheid 
en ijver, welke wij te allen tijde, maar vooral in deze g deuk waar
dige omstandigheid, aan het lieve vaderland verschuldigd ziju ! 

De aanspraak van Zijne Majesteit wordt door den fungerenden 
President volgeoderwijs beantwoord : (1) 

(1) Deaanspriak van den heer J. K. van Hogendorp komt voor in iïeder-
landschc Staatscourant, u°. 188. 

8 AUGUSTUS 1815. 

v. h. voorzitterschap ; benoeming van den Voorzitter. 

Si R E ! 

Wij hebben met eene diepe aandoening het treffend tafereel 
waargenomen , hetwelk Uwe Majesteit met zoo veel eenvoudig
heid en waarheid voor onze oogen opgesteld heeft. Welk een 
onderscheid met vroegere dagen ! Elk onzer heugt, en het zal 
Uwe Majesteit niet ontgaan zijn , hoe , ruim twintig- jaren ge
leden , alles tegenliep , alle onze pogingen slechts uitliepen tot 
onzen ondergang en de wel beraden ontwerpen als door eene 
magtige onzigtoare hand te niet gemaakt werden. Heden is de 
zon van voorspoed opgedaagd , alie pogingen worden bekroond 
met een goeden uitslag, en dezelfde Goddelijke hand is zigtbaar 
in Ie medewerking ten goede; zelfs wanneer rampen en govaren 
schijnen te naderen , wanneer de overweldiger van Europa we
derom op zijn verschrikkelijken troon gezeten is, dient zijne 
verheffing zijn geheelen ondergang en de staat van Europa 
en van ons vaderland wordt nog veel meer bevestigd. 

Dit treffend onderscheid in de leidingen der Voorzienigheid 
gaat tevens gepaard met ^een minder verschil in de gesteld
heid der gemoederen. In die vroegere dagen stonden twee 
geduchte parijen onder ons tegen elkander over; de burger
oorlog was reeds ontstoken geweest, en het vuur vau haat en 
nijd smeulde onder de assche De oorzaak van onze tuchtiging 
werd dan ook het werktuig tot dezelve; wanttweedra«tbreekt 
magt. He en zijn alle partijd ighedeu vergeten , alle handeu 
zijn inéén geslagen, alle de harten zijn vereenigd rondom den 
troon , en nieuwe gevaren strekken slechts tot een ideuwen 
prikkel voor eensgezind eid en vaderlandsliefde. Het bloed, Sire 
van uwen heldhaftigen Zoon heelt vi.or ons gevloeid, en het 
geheele Volk heeft zijn goed, zijn bloed en zijn leven voor de 
gemeene zaak aangeboden. De oorzaak van onze zegeningen Î3 
dan ook het werktuig tot dezelve geworden, want eend ragt 
maakt magt. Eu met alleen ond.-r het volk van deze Noordelijke 
geve-ten, maar ook tusschen hetzelve en de Zuidelijke volken 
is dezelfde welwillendheid en eensgezindheid opgerezen. Uwe 
wijsheid, Sire! uw beleid, uwe vaderlandsliefde heeft vele aan
zienlijk 'n uit beiderlei gewesten bijeen ger >epen, ten einde de 
Grondwet, waaronder wij gelukkig leefden , voor uwe geza
menlijke onderdanen, als kinderen van denzelfden vader, te 
Wijzigen. In onze raadslagen zijn genegenheid en vriendschap 
onderling geboren, en op gulle maaltijden, welke wij, naarde 
oude Nelerlaudsebe wijze, aan elkander gegeven hebben en 
waar alle wantrouwen, alle achterhoudendheid verdween, is het 
mij gebeurd te zeggen , dat ik vele goede dingen wilde bijeen-
voegen en instellen: onzen landbouw, onze fabrieken, onzen 
koophandel , alle kunsten en wetensc ïappen , de Grondwet en 
den vrede; waarop een van de Zuidelijke leien in eene geest
vervoering uitriep: alle deze goede dingen zullen ons geworden 
door de Grond v-t ! Met diergelijke aandoeningen bezield, aan
vaarden wij heden, Sire! tiet werk, ons door Uwe Majesteit 
opgedragen ; wij aanvaarden het met hartelijke liefde en getrouw
hei I voor onzen Koning en ons Vaderland, en met eene hartelijke 
eensgezindheid onder elkauderen. Wij zullen de zaak met be
daardheid overwegen , onze raadslagen zonder overhaasting voort
zetten , en geene van die vormen verzuimen , welke eene zoo 
aanzienlijke en talrijke Vergadering voegen. Inmiddels bevelen 
wij ons allen in de goede genegenheid van Uwe Majesteit, en 
wij bidden den Hemel, Sire! dat hij zijne keurigste zegeningen 
uitstorte over uw Huis eu over uwen Persoon. 

Na het voordragen dezer rede werd Zijne Majesteit op dezelfde 
wijze uitgeleid als Hij binnengeleid was geworden. 

De Vergadering overgegaan zijnde tot het formeren eener 
nominal ie van drie leden tot benoeming van den President der-
zelve, worden daarop gesteld de heeren: Steengracbt van Oos-
terlaid , van Tuyll van Serooskerken van Zuylen en van Aylva. 

Deze nominatie do :r eene Commissie van acht leden aan Zijne 
Majesteit zullende gebragt worden , worden daartoe benoemd de 
heeren: van H'eckeren tot Keil, van Stralen , de Jonge, Roorda 
van Eysinga, Engelen, van der Goes, van Citters en Voet van 
Winssen. 

Welke Commissie, in vier koetsen , voorafgegaan door twee 
boden , zich begeven heeft naar het Paleis, en aan Zijne Ma
jesteit de nominatie overhandigd. 

Teruggekeerd zijnde , hebben zij verslag van hunne commissie 
gedaan, hierin bestaande, dat Zijne Majesteit tot President ge-
kozeu had den heer Steengracbt van Oosterland, en verzocht, 
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ISTB VERGADERING. — 8 AUGUSTUS 1815. 

Aanvaarding tan het voorzitterschap en benoeming Commissie tot kennisgeving aan Z. M. van het constitueren der Vergadering. 

dat hij dadelijk zitting1 zou nemen; terwijl aan de Vergadering 
nader bij besluit deze keuze zou worden medegedeeld. 

De heer Stecngraclit van Ooaterland , het praesidium met 
eene aanspraak aanvaard hebbende, wordt eene C immisce benoemd 
om aan Zijne Majesteit van het constitueren der Verjjadering 
kennis te geven eo hare eerbiedige buide aan te bieden, be
staande, benevens den heer President, uit de heeren van Jfar-
kel Brouwer, van der Heirn, Col lot d'Bscury, van Hoogstra-
straten , Hope , Deutz van Assendelft, de Roest van Alkemade , 

J. F. van Hogendorp , Clifford , Huijssen van Kattendijke , Ram , 
van Aylva, Lycklama a Nyehult, oloet tot Warmelo, van Al
lier la van Reniuraa, van Heiden tot Reinestein, van Wassenaer 
van Onsenoort, Brantien , H lydeeoper van Maars-^eveen , Groe-
ninx van Zoèlen van Ridderkerk, Bijleveld , vnn Westr^enen van 
L'>eu wenburtr, van Weideren Rengers , Bentinck tot Nyenliuis , 
Umbgrove, Hondobeek, Heerkens, Bowier, Hofstede en den Griflier. 

Waarnade Vergadering geadjourne^rd istot\Voen9dagom 12ure. 


